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 (ט א א  ענ ע ד 7 ַאג  ד., גַאלרַאפ

 טרעדנוה ןַײנ טוט ןיא ןקורד וצ טקידנערַאפ

 זעל, ַײרעקורד רעד ןיא -- קיצכעז ןוא טכַא
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 ךוב ןגעוו טרָאוו א

 .א

 רעד -- עיגָאלָאטנַא עדעי .עיגָאלָאטנַא ןייק טינ זיא סָאד

 ,עטסקיטכיוו סָאד ןבעגרעביא ליוו -- ןיוש סע טגָאז אפוג ןעמָאנ

 םוכס ַא ןופ עוויטַאטנעזערּפער עמַאס סָאד ,עטסקידרקיע סָאד

 ,סעכָאּפע ,רעדנעל :ןמיס ןטסעפ ַא קילדעװ ןבילקעגּפָא ,ןעגנופַאש

 יד ןופ עיסעּפָארּפ יד ...לָאמוצ ןליפַא יצ ,ןטעשזוס ,ןעגנוטכיר

 ַא טול בַײלקּפָא ןַא דימת ,ןכב .זיא עיגָאלָאטנַא ןַא .םירבחמ

 סָאװ ,ןעגנוצעזרעביא יד .עיצַאקיפיסַאלק ןופ ּפיצנירּפ ןטמיטשַאב

 ַאזַא םורַא טריּפורג טינ ןענַײז ,רענעייל םעד רָאפ ָאד ןגייל רימ

 גנולמַאז יד .ןמיס ןטמיטשַאב ַא קילדעוװ טריציפיסַאלק טינ ,ּפיצנירּפ

 טינ ךיוא טרידנעטערּפ ןוא -- ןרידנעטערּפ טינ רעבירעד ןָאק

 .עיגָאלָאטנַא ןעמָאנ ןפיוא --

 םינימה-לכ טרעפטנערַאפ הליחתכל ןענַײז אפוג םעד ךרוד

 -- !ךעלטנפָאה ןוא -- אמתסמ ןלעװ סָאװ ,ןגערפּפָא ןוא תולאש

 -נַא טינ סָאװרַאפ ןוא רעטכיד יד אקווד סָאװרַאפ .ןלעפ טינ



 ?ערעדנַא ןייק טינ ןוא רעדיל יד  אקווד סָאװרַאפ ? ךיוא ערעד

 ןַײז ןיא זַא ,ןובשח ַא ּפָא טוג רעייז ךיז טיג רעצעזרעביא רעד

 סעכָאּפע עטמיטשַאב רַאפ לָאמוצ ,עקיטכיוו רָאג ןלעפ גנולמַאז

 סָאװרַאפ ?ןָאַיו ,לשמל .,זיא ּוװ .רעטכיד עטסקיטכיוו יד וליפא

 רעד וליפא ,ןטענָאס קיצנַאװצ ןוא ףניפ עלַא עבַאל זיאול ןופ

 -עוװ ןוא טיוט ריא ךָאנ ןיוש ןרָאװעג ןענופעג זיא סָאװ ,טענָאט

 םענופ תעב ,קפס רעסיוא ץנַאג טינ ךָאנ זיא טייקשיטנעטיוא סנעמ

 ןבעגעג ןענייז רַאסנָאר ןרעקיטכיוו ןוא ןרעכַײר ךעלכַײלגרַאפמוא

 -יסַאלק רעצנַאג רעד ּוװ ןוא עיניבָא'ד זיא ּוװ ?רעדיל ףניפ זיולב

 -- ןט19 ןופ ןוא ?רעט18 רעד ןוא ?טרעדנוהרָאי רעט17 רעש

 ?טינ רעװ ןוא ?ליל"עד ןָאקעל ?עיטָאג ליפָאעט ?יניו ?עסימ

 ?רעדיל ריפ ןיולב ןעלרעוו יו רעטכיד ַאזַא ןופ סָאװרַאפ ןוא
 טַײװ ,עקנישטניילק ריפ זיולב רענילָאּפַא ןופ סע ןעמ טיג יװ ןוא

 -רעביא רעד .(1 וו"אא ,ו"אא ?ןכַאז עויטַאטנעזערּפער ןייק טינ

 ןופ טינשרעווק ַא סעּפע ןבעג וצ טינ רעבָא טרידנעטערּפ רעצעז

 .עריא סעכָאּפע עטמיטשַאב ןופ יצ ,עיזעָאּפ רעשיזייצנַארפ רעד

 -נַארפ יד טרימוס ןטעָאּפ יד ןופ בַײלקּפָא רעד זַא -- טינ ךיוא

 יײס -- רעדיל יד ןופ בַײלקּפָא רעד זַא רעדָא .גנוטכיד עשיזייצ

 ,טרָא םוצ הוושב הווש דימת זיא -- תוכיא ןיא ַײס תומכ ןיא

 גנופַאש רעשירעטכיד רעשיזייצנַארפ רעד ןיא ןעמענרַאפ ייז סָאװ

 .טרפב רעטכיד םענעבעגעג םענופ גנופַאש רעד ןיא יצ ,ללכב

 ,טרָא םעד ןוא לָאצ רעד ךייש סָאװ ,ללכה ןמ אצוי ןייא

 רעד ןיא ןעמענרַאפ ןעגנופַאש ענַײז ןופ ןעגנוצעזרעביא יד סָאװ

 .רעלדָאב :גנולמַאז

 יװ לַײװ ,ןענָאמרעד טינ ןיוש רימ ןליװ עיזעָאּפ רענרעדָאמ ןגעװ (
 ערעדנוזַאב א ןבעגוצסיורַא רעצעזרעביא רעד טפָאה ,ריא ךייש סָאװ סנטסקינ

 -ציא רעד ןיא יװ ןטָארטרַאפ רערעמ ךס א ןַײז טעװ יז רעכלעװ ןיא ,גנולמַאז

 .רעקיט



 ,ץַאלּפ ןטימ םכסה ןיא תישאר זיא סָאװ ,ללכה ןמ אצוי ןייא

 סרעצעזרעביא םעד טיול -- טמענרַאפ רעטכיד רעקיזָאד רעד סָאװ

 טימ סָאװ -- תינשהו .עיזעָאּפ רעשיזייצנַארפ רעד ןיא -- גנוניימ

 טכַאמעג זיא'ס ןכלעוו קילדעוװ ,לסילש רעד ןבעגעג ךיוא זיא םעד

 ןייק טינ שוריפב ביוא םערָאװ .בַײלקּפָא רעצנַאג רעד ןרָאװעג

 ךיוא סע טלָאװ שרעדנַא !טרָאפ סע זיא בַײלקּפָא -- עיגָאלָאטנַא

 ,םיא וצ לסילש רעד סָאװ ,בַײלקּפָא טרעַײנ .ןַײז טנָאקעג טינ

 זיא'ס .אפוג רעצעזרעביא םענופ טימעג םעניא טגיל ּפיצנירּפ ןַײז

 בילוצ סָאװ ,ןעגנופַאש עשיטעָאּפ עשיזייצנַארפ ןופ לעטשפיונוצ ַא

 -עג ייז ןבָאה ,ןטייהנגעלעג יצ ,תוביס ןַײז טינ לָאז'ס ערעסָאװ

 -סױרַא ,רעצעזרעביא םענופ טלעווכיזניא רעד ןיא ןעגנילק ןעמונ

 םעד --- ןַײז ןיא ןעגנילק ןוא .עיצָאמע עשיריל ַא ריא ןיא ןפורעג

 .שידָיי ןיא ,ןושל-עמַאמ ןַײז ןיא ,ךַארּפש -- סרעצעזרעביא

 סָאװ ,ןגַארּפ עקידתיצמת יד ןופ רענייא וצ רימ ןעמוק ױזַא

 ךיז טבייה'ס ןוא .ןײמעגלַא ןיא עיזעָאּפ ןופ ןעגנוצעזרעביא ךייש

 יו :ןצעזרעביא יז ללכב ןעמ ןָאק יצ ,חוכיוו רעטלַארוא רעד זוָא

 םערָאפ עטסכעה זיולב טינ זיא סָאװ ,סָאד ןבעגרעביא ,תמאב ,ױזַא

 !ןושל םענופ אפוג ןבעל טרעַײנ ,גנוקיטלַאטשעג רעכעלכַארּפש ןופ

 -קריוו רעַײנ ַא ןופ ךַארּפש רעטמיטשַאב ַא ןיא גנורעדילגעצ יד

 -גנוריּפש ןוא -ןעניז יד ,טעטילַאער עשיטעָאּפ יד -- טייקכעל

 ץוחמ סָאװ ןוא גנופַאש רעד ןיא זיולב טבעל סָאװ ,גנולטייקרַאפ

 יז טריטסיזקע ,ךַארּפש רעשיטעָאּפ רעד ןופ ץוחמ ה"ד .,ריא ןופ

 ןבעל ןייא ןעמ ןָאק עשז-יױזַא יו .שרעדנַא טריטסיזקע רעדָא ,טינ

 ,עטשרע סָאד ַײברעד קידנטיוט טינ ,ןטייווצ ַא ןיא ןסיגרעבירַא

 ? תוחוכ-ףַאשַאב ענַײז ,גנוגעווַאב עטסקינייוועניא ןַײז טסדנימוצ

 ,רעשרָאפ-רוטַארעטיל ,רעבַײרש ,רעטכיד ךס ַא רעייז ,ךס ַא

 יד םויה דע ךיז ןלעטש ןוא טלעטשעג ךיז ןבָאה רעצעזרעביא

 ףיוא ןבָאה -- רע יבַא טינ ןוא -- ךס ַא .הישק עברַאה עקיזָאד



 -מוא עקַאט זיא'ס ,ןינ :ןשירָאגעטַאק ַא טימ טרעפטנעעג םעד

 ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,עטנַאד ןפורוצנָא גונעג .ךעלגעמ

 ךרוד טקינייארַאפ שינָאמרַאה ,טינ ךַאז םוש ןייק; : 41/ ס0סחשווס

 ףיוא ןושל ריא ןופ ןרעוװ ןפַאשעגרעביא טינ ןָאק ,סעזומ יד

 ,ףח רעצנַאג ריא ןרעו טרעטשעצ טינ ַײברעד לָאז'ס ,ןרעדנַא ןַא

 רעקינייו טינ ןבעגעגּפָא טָאה סָאװ ,יעלעב-יד םיכַאָאשז רעדָא

 = 0606ח06 61 טַאטקַארט ןטמירַאב ןַײז ןיא ךעלטיּפַאק ַײרד יװ

 -מוא יד ןוַײװַאב וצ ףיוא ווטפ!ז80ס0ח 06 12 120006 1/8ח00956

 טינ ךיז ןעמ טָאה יצ ןוא .עיזעָאּפ ןצעזרעביא וצ טייקכעלגעמ

 רתוּפ ןלעװ ןופ טגָאזעגּפָא -- ךַײרקנַארפ ןיא דָארג ןוא -- טפָא

 -עלרע ןַא טימ טנגונגַאב ןוא זַײרק ןופ רוטַארדַאװק יד טָא ןַײז

 טינ ןגָאז רימ) רעיױנעגטרָאװ טייקכעלגעמ טיול ,רעטקערָאק ,רעכ

 רעשיַאזָארּפ ,((ךעלגעמ טינ ללכב זיא סָאד םערָאװ ,רעכעלטרעוו

 ,סע טסייה ,טצענערגַאב ךיז .ןטסקעט עשיטעָאּפ ןופ גנוצעזרעביא

 -דמערפ ןופ ןעניז םעד ,השעמה רוּפיס םעד ןבעגרעביא ףיוא

 ןוא עכַײר יד ךיוא טרעהעג ןימ ָא-םעד וצ .עיזעָאּפ רעקיכַארּפש

 עכעלטפַאשנסיו רעדָא ,עטנרעלעג ג"א עכעלצונ רעייז יאדווא

 יײרטעג ןבעגוצרעביא ךיז טימַאב סָאװ ,ַאזַא ה"ד .גנוצעזרעביא

 טינ ,עידָאסָארּפ יד ,קירטעמ יד ךיוא לָאמוצ ,שטַײט-רעטרעװ םעד

 רעד .טייקיטרעוו רעשיטעָאּפ ףיוא ייברעד רעבָא קידנרידנעטערּפ

 ןקעוװצ-לוש בילוצ ןרָאװעג טצונַאב טפָא זיא דָאטעמ רעקיזָאד

 -ָארײא ןרַאפ ןוא ערעוװש ןופ ןטסקעט עשיטעָאּפ ןשטַײטרַאפ םַײב

 עשידניא ,שיזעניכ ,שיבַארַא : תונושל עטַײװ זיירק-רוטלוק ןשִיעּפ

 .ו"אא סַאדדע יד יװ ןטסקעט עכעלרעטלעלטיט יצ ,תונושל

 -רעטרעו םעד ,השעמה רוּפיס םעד ,ןעניז םעד ןגָאז רימ

 ךָאד זיא עיזעָאּפ ןיא טלַאהניא םערָאװ .טלַאהניא םעד טינ ,שטַײט

 יצ .אפוג גנוקיטלַאטשעג רעכעלכַארּפש רעד ןופ ןלײטוצּפָא טינ

 עקידנריניפעדוצ-טינ ,עקידנגָאזװצסױרַא-טינ יד טָא עקַאט טינ סע זיא

 וש



 -ָאװ ַא ןופ רעטרעוװו ןופ ,ָאי ,רעטרעוו ןופ טכַאמ סָאװ ,טײקצנַאג

 רעד טינ .ןעוועג טינ ךָאנ זיא סָאװ ,סנױזַא -- ןושל זיא-טינ רעס

 .ןיאמ שי רעד ,עיגַאמ-רעטרעוו יד טרעַײנ ,ןעניז-רעטרעוו

 טלַאהניא ןענַײז --- אפוג רוטַאנ ריא קילדעוו --- עיזעָאּפ ןיא זַא

 -עג-שינַאגרָא ןייא ;סקידוװװעלײטעצ-טינ ןוא סנייא םערָאפ ןוא

 ןדייר וצ ,ןדיישוצרעדנַאנופ ךעלטסניק ייז ווּורּפ רעדעי זַא :סנבעג

 ,רחואמו םדקומ ןופ ,ןרעדנַא ןרעביא םענייא ןופ ןרינימָאד ןגעוו

 ץנעטסיזקע רעקיטרעוװנגייא ןופ ללכב יצ ,ץכעלָאש ןוא רעדָאי

 ןיוש זיא סָאד -- קיטסַאלָאכס עלירעטס זיולב זיא לייט ןייא ןופ

 ןעניימ םענופ עטניימעג סָאד ןסַײרּפָא .תמא רעלַאנַאב ַא טעמכ טנַײה

 טינ ךיז טקעד םערָאפ זַא ,ןבומכ .גנוטכיד ןופ טיוט רעד זיא --

 ,קירטעמ ,טסנוקמַארג ,םעטיר טימ זיולב -- ללוכ סע זיא יז םגה --

 םערָאפ תעב .ךעלנרעלרעד ,ךעלגנעגוצ ,קינכעט ןענַײז ייז סָאװ

 םעד ,רעקיטלַאטשעג םעד ,טלַאהניא םענופ אפוג ןבעל סָאד זיא

 .ןפרָאװעגרעטנוא -- גרוימעד תניחבב זיא סָאװ --- ןיילַא רעטכיד

 ןצעזרעביא זַא ,רעשרָאפ-רוטַארעטיל ליפ ױזַא ןעגנירד ןופרעד

 .ךעלגעממוא זיא עיזעָאּפ

 -עלק ןייק טינ ןוא -- ערעדנַא ןעגנירד ןופרעד עקַאט רעבָא

 וצ יאנתב ,עיזעָאּפ ןצעזרעביא ןָאק ןעמ :ךוּפיה םעד -- ערענ

 -ניא םערָאפ יד ,ןלַאװקסנבעל יד ןושל םענעגייא םעניא ןעניפעג

 ןטימ גנורירַאב ןיא ןלָאז ייז סָאװ ,תוחוכ עשירעטלַאטשעג-טלַאה

 ףיוא טגַײטש סָאװ ,גנוקריו יד :;ןרירביו ןעמענ ןבעל ןדמערפ

 ןופ ןרעו טלדנַאװרַאפ לָאז ,טסקעט ןשיטעָאּפ ןתמא ןדעי ןופ

 ןיא טימ .ןירעקיטלַאטשעג רעוויטקַא ןיא ןירעקריװַאב רעוויסַאּפ

 םעניא סױרַא טפור טסקעט רעקיכַארּפשדמערפ רעד ןעוו ,טרָאװ

 טפור ירעלַאװ לַאּפ סָאװ ,סָאד רעצעזרעביא םענופ ןושל םענעגייא

 ןדמערפ ַא ךרוד ןדנוצעגנָא םגה) "עיצַאנימוליא-רעטרעוו, יד :ןָא



 םעד -- טגָאזעג רעטושּפ רעדָא ."הרוש עטקנעשעג/, יד ,(...רעַײּפ

 ,(2 טקַא ןשירעּפַאש

 ,גנופַאש עשוריפב ןכב זיא עיזעָאּפ ןופ גנוצעזרעביא עתמא

 גנופַאש רעשיטעָאּפ ןופ םינידמוא ןוא םיניד עלַא ןפרָאװעגרעטנוא

 סָאװ ןוא .ןעמרָאפ עשיפיצעּפס ,ערעדנוזַאב ןיא טרעַײנ ,ללכב

 רעטַאװקעדַא ץלַא ,סעצָארּפ רעשירעּפַאש רעד זיא'ס רעשיטנעטיוא

 ,לַאניגירָא םוצ ןַײז גנוצעזרעביא יד טעװ

 גנוצעזרעביא רעשירעטכיד ןופ הדבוע יד זיא ,ןעעז רימ יװ

 טימ ןוא תווינע רעטסערג טימ רעצעזרעביא םעד ןליפוצנָא לגוסמ

 ןובשח ַא ּפָא ךיז טיג רע ןעו -- שינעלקנעװק רעטנענַאמרעּפ

 םושב טַײטַאב "עיצאנימוליארעטרעװ, יד זַא ,ןגָאז וצ קירעביא (2

 ירַאװ ,טעטינַאטנַאּפס רעזיולב ףיוא טקא ןשירעפאש םעד ןריצודער טינ ןפוא

 ןלָאז רימ ,ןרָאװעג ןבירשעג גונעג ןיוש זיא'ס .שדוקה חור ןפיוא שינעט

 ,טפַאשטנעק יד ,ןכוז סָאד ,טעברַא יד טרָא רעסָאװ ,ןרזחרעביא ָאד ןפרַאד סע

 רעד ןיא ןעמענרַאפ שימנַײרַא רעקידנויכב רעקידרדסכ ןַײז ןוא ןליװ רעד
 רעד .תמא רעבלאה א זיולב רעבָא זיא "טעברַא זיא טנַאלַאט , .טייקשירעפַאש

 -רעטנוא ,סיוא טזַײװ ,טרעַײנ .רעקיליװנגייא ןייק טינ זיא ןיאמ שי רעשיטעָאּפ

 ךָאנ ןענַײז יז סָאװ אלא ,ןטײקיסעמצעזעג רעטנוא טַײז ןַײז ןופ ןפרָאװעג

 טדײשרעטנוא סָאװ ,ירעלַאװ לָאּפ ןופ קיטּפָאּפ יד .ערָאלק ןײק טינ טַײװ

 ינָאקק םעד ןוא זרעפ "ןטקנעשעג, רעסעב ךָאנ רעדָא ,"םענעבעגעג, ןשיװצ

 ירוחאמ ןעלקניװ עסיװעג ןיא ןעגנירדוצנַײרַא לָאמונצ טפלעה ,"ןטרִיורטס

 ןוא) עכעלגעמ ךס יד ןופ ענייא זיולב ןיא סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,דוגרּפה

 .רעטכיד ןימ ןטמיטשַאב א רַאפ טסַאּפ סָאװ ןוא סעלומרָאפ (עקיטליג עלַא

 ןטסקינײװעניא, ןופ ןיאמ שי רעד רָאג טמוק ןָאטערב ערדנַא רַאפ לשמל טָא

 ןעמ יװ ."קיזומ רעטסקינײװענא רעד ןופ ךעלדיישעצ טינ טולָאסבַא ,טרָאװ
 -ערק רעשיטעָאּפ ןופ ןטייקיסעמצעזעג יד ןרילומרָאפ וצ ווּורּפ רעד טנפע ,טעז

 -פיוא רעבָא ןעמ טעװ ןעװ .ןדיײשַאב עקיטכורפ ןוא עטנאסערעטניא עיצַא

 ײרַא ןעײג סָאװ ,ןגארפ ? סע ןעמ טעװ יצ ןוא עירעטסימ עצנַאג יד ןרעלק

 זילב ןרירַאב םיא ןיא ןליו רימ סָאװ ,טרָאװריפ רעזדנוא ןופ םַאר יד רעב
 ,גנוצעזרעביא רעשירעטכיד ןופ ןעמעלבָארּפ עשיפיצעּפס עכעלטע
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 ויא רע סָאװ ןוא םיא ןופ טרַאװרעד קרעוו סָאד סָאװ ,םעד ןופ

 ..ןריזילַאער וצ תלוכיב

 יד ןופ רע ןָאק תורוש יד ןופ רעבַײרש םעד ךייש סָאװ

 גנוצעזרעביא רעשירעטכיד ןופ ןרָאטקַאפ עטנָאמרעד ןביוא עדייב

 טָאה רע סָאװ ,רעטיצ ןשיריל ןרַאפ :ןטשרע ןרַאפ זיולב ןריוװַאק

 טָאה סָאװ ,רעטיצ רעד טָא עקַאט .ןצעזרעביא םַײב טריּפשרעד

 -לוזער ןרַאפ טינ רעבָא ןפוא םושב .בַײלקּפָא ןַײז טריפעג טַאהעג

 -- רעטיצ ןקיזָאד םעד ןבעגעגרעביא רע טָאה יצ םערָאװ .טַאט

 .ערעדנַא זיולב ןטּפשמ ןענָאק םעד ןגעוו

 ןעז םעד ןיא ןעמ ןָאק ,ללכ םוצ טרּפ םעד קידנריפקירוצ

 -כיד רעדעי ןופ עיצַאלערָאק ןוא רוטַאנ עלעּפָאט עשיפיצעּפס יד

 ַא םתס טינ טסײה רעטיצ רעשיריל :גנוצעזרעביא רעשירעט

 ףטנעמעלע ,תוביס ןופ םוכס רעד זיא סָאד .םימשה ןמ רעטיצ

 טמענ דיל סָאד אקווד זַא ,םרוג ןענַײז סָאװ ,ןעגנולטייק ,ןלומיטס

 :ירעלַאװ טגָאז יו .טּפַאכרַאפ םעטיר ַאזַא ,דליב ַאזַא אקווד זַא ; ןָא

 .רעביא רעד טינ זיא ןוא .טריריּפסניא ןרעװ ףרַאד רענעייל רעד

 יד טרעַײנ ?רענעיל -- סנַאלעסקע רַאּפ ןוא לכ-תישאר רעצעז

 ןוא רעטכיד ןשיווצ -- עוויטקעיבוס ַא זיולב טינ טבַײלב תוכייש

 ,ןכַארּפש יד ןשיוװצ ,עוויטקעיבָא ןַא ךיוא אלא -- רעצעזרעביא ןַײז

 םענופ סָאד רעביא טבעל ,טריּפשרעד רעצעזרעביא רעד .תונושל יד

 ןושל ןיא .ןפוא םענעגייא ,םענעדישרַאפ ףיוא עטניימעג רעטכיד

 ןופ םינפוא עלַא ןבעגעג הליחתכל ןענַײז ,ןושל ןדעי ןיא ,רעבָא

 .ןעניימ

 ויטַארעּפמיא רעד זיא ןרָאבעג רוטַאנ רעלעּפָאט רעד ןופ

 רענעייל יד קרעװ סרעטכיד םעד טימ ןענעקַאב : רעלעּפָאט ַא ןכב

 ,םעד רַאפ ךיוא רעבָא .יאדווא ?זַײרקכַארּפש ןרעדנַא ןַא ןופ

 ,רע ױזַא יו ,ןענעקַאב -- לַאניגירָא ןיא ןענעייל סע ןָאק סָאװ

 יװ טקנוּפ .טנגייארַאפ ,ןעמונעגפיוא סע טָאה ,רעצעזרעביא רעד
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 רע סָאװ ,סָאד ףרַאד רערעדנַא ןַא יצ ,טינ טגערפ רעטכיד רעד

 -טנע טינ םעד ףיוא לָאז רע סָאװ ןוא ,ָאי וליפא ביוא ןוא .טפַאש

 ןקיטליגדנע םעד סָאװ טינ רעמ .ןפַאש סע אלימב רע טעװ ,ןרעפ

 סָאװ .ןרעדנַא םוצ טייגרעד סע ןעוװ ,עקַאט סע טמוקַאב ןוקית

 ,דליב םעניא ,טקורדעגּפָא זיא יז ןעוו ,עמעָאּפ רעד ןיא ךיז טרעדנע

 -פיוא זיא יז ןעוו ,עינָאפמיס רעד ןיא ,טלעטשעגסיוא זיא'ס ןעוו

 טשרע סע טבייה טרָאפ ןוא .טינרָאג ןעמונעג גולפ ןיא ?טריפעג

 ויטַארעּפמיא רעטנָאמרעד ןביוא רעד .ןריטסיזקע וצ ןָא םעד ךרוד

 םזילַאוד םענײמעגלַא ןרַאפ םערָאפ ?עשירעצעזרעביא, יד ןכב זיא

 רעטנוא רעבָא .עיגָאלָאכיסּפ רעד דצמ זיא סָאד .רעפַאש ןדעי ןופ

 ,ערעפיט ליפ יד טקריוװ טייקידנעווטיונ רעקיכיזרַאפ רעקיזָאד רעד

 -רעביא םעד ןיא לָאמ סָאד ,טײקלּפָאט עקיכיזניא ,ערעקיטכיוו

 ןבעלוצכרוד :טייקכעלסילשסיוא רעשיפיצעּפס רענעגייא סרעצעז

 רע זיא םיא וצ סָאװ ,רעטכיד םענופ סעצָארּפ-גנופַאש םעד

 רעד ןיא ןבעלרעביא סע טרעַײנ ,ןַאטרעטנוא ןוא דבע תניחבב

 ןוא רעשרעהניײלַא רע זיא ריא ןיא סָאװ ,הכולמ רעד ןיא ,ערעפס

 עקַאט ןעמ ןָאק רשפא .ןושל ןַײז ןופ הכולמ רעד ןיא --- רעטיבעג

 ןשיװצ עיצַאלער עשיטקעלַאיד עשיפיצעּפס יד ןקירדסיוא ױזַא

 .גנוצעזרעביא רעשירעטכיד רעד ןיא טייהַײרּפ ןוא טייקידנעווטיונ

 -מיא רעוויטקעיבוס רעד טינ זיא יצ ,ןעגנורדעג רעפיט ןוא

 -קעיבָא םענופ קורדסיוא יו שרעדנַא סעּפע טינ ךות ןיא וויטַארעּפ

 ןצעזרעביא .ןושל םענופ גנַארד ,קרעװ םענופ גנַארד .גנַארד ןוויט

 יז תמחמ ,לַאניגירָא םענופ ךַארּפש יד טגנַאלרַאפ סָאד -- עיזעָאּפ

 .ךַארּפש רעדעי ןופ ןטייקכעלגעמ עלַאסרעוװינוא עלַא ךיז ןיא טגָארט

 סָאד .יז טרעוו רעכַײר ץלַא -- ריא ןופ טצעזרעביא ןעמ רעמ סָאװ

 יז תמחמ ,ןעמ טצעזרעביא ריא ףיוא סָאװ ,ךַארּפש יד טגנַאלרַאּפ

 סָאװ .עיזעָאּפ רעדעי רַאפ ןטייקכעלגעמ עלעיצנעטָאּפ עלַא טָאה

 סָאד .יז טרעװ רעכַײר ץלַא -- ריא ףיוא טצעזרעביא ןעמ רעמ
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 תמחמ .ןרעוװ וצ טצעזעגרעביא טעב עיזעָאּפ .קרעוו סָאד טגנַאלרַאּפ

 -ליפרַאפ ךיז םעד ךרוד יז ןָאק סנַאלעסקע רַאּפ גנופַאש-ךַארּפש

 -נע ןוא טבעל סָאװ ,סָאד ןקיטלַאטשעג ,ןקיטַײזליּפרַאפ ,ןקיכַאפ

 יד ףוסל טגנַאלרַאפ סָאד .םילוגלג עַײנ ןיא ,ריא ןיא ךיז טרעד

 -רעד ליוו גנופַאש עדעי ןוא .גנופַאש תמחמ -- אפוג גנוצעזרעביא

 !ןבעל ליװ ,ןַײש עקיטכיל יד ןעז

= 

 -יא חוכמ טגָאזעגסױרַא ןרָאװעג ןיוש ןענַײז ןעגנוניימ לפיוו

 רַאפ ביוא !טכַאמעג ןכַײלגרַאפ לפיוו ,עיזעָאּפ ןופ ןעגנוצעזרעב

 ןָא עוטַאטס-עײטַאלַאג ַא גנוצעזרעביא יד זיא יעלעב-יד םיכַאָאשז

 ,טערטרָאּפ ַא ,דליבּפָא ןַא ןענַאירבָאטַאש רַאפ יז זיא ,ןָאילַאמגיּפ ַא

 רַאפ ;אפוג ןױשרַאּפ רעקידעבעל רעד זיא לַאניגירָא רעד תעב

 -עט ןשידנַאמַאלפ םענייש ַא ןופ טַײז עקניל יד, -- ןסעטנַאװרעס

 -רַאפ ַא ןופ רויוװַארג עסַײװ-ץרַאװש ַא -- ןרעטלָאװ רַאפ ;"ךעּפ

 ןופ עיציזָאּפסנַארט ַא -- לַאטס-עד םַאדַאמ רַאפ ;דליב ןקיב

 -צעל רעד .ןרעדנַא ןַא ףיוא טנעמורטסניא ןייא ןופ קיטשקיזומ ַא

 ערעדנַא יד יװ רעמ ,זדנוא ךיז טכוד ,טרירַאב ךַײלגרַאפ רעט

 -רַאפ ןטסנעש םעד .גנוצעזרעביא רעשירעטכיד ןופ תוהמ םעד

 ַא ןבעגוצרעביא ןבערטשע :ילעש ןבעגעג ,רשפא .,טָאה ךַײלג

 ,ןכילגעג זיא -- ןרעדנַא ןַא ףיוא ןושל ןייא ןופ גנופַאש סרעטכיד

 ןטימ סעקלַאיפ לסעקצלעמש ַא ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ןטלָאװ רימ יו

 .תוחיר ןוא ןברַאפ ערעייז ןופ ּפיצנירּפטּפױה םעד ןקעלּפטנַא וצ ליצ

 טינַא ,ןעמיוז םענעגייא ןופ ןעמוקפיוא ַײנספיוא זומ סקיוועג סָאד

 ןופ הללק יד טגיל םעד ןיא טָא .ןעמולב ןייק ןבעג טינ סע טעוװ

 ."הגלפה-רוד ןשילבב



 יד ;הכרב יד ךיוא זיא םעד ןיא ,הללק יד טגיל םעד ןיא

 יװ ,סעלומרָאפ יד ןיא טינ תמחמ ,דיירפ יד ךיוא ןוא שינרעטַאמ

 ןענַײז .חוכ רעד טגיל ,ןַײז טינ ןלָאז ייז ךעלפערט ןוא ךַײרטסַײג

 ,סעלומרָאפ עלַא ,ללכב טסנוק רעד ןיא ,רוטַארעטיל רעד ןיא ךָאד

 -ייווצ ןופע רָאנ ?ןעמזיא, עלַא ,ןעגנוטכיר ,סעירָאעט ,םיללכ עלַא

 -תושממ סָאד ,עקידתישארב סָאד תעב ,ושינעיוברעביא ,?טנַאה רעט

 סע זיא אלימב .קרעוו סָאד זיא שי רעקיצנייא רעד ,ענעבעגעג קיד

 .גנוצעזרעביא רעשירעטכיד רעד ןיא ױזַא ךיוא

 רעד :;ןַאמכַאפ ַא זיא קרעװ-עזָארּפ ןופ רעצעזרעביא רעד;

 עצלָאטש עקיזָאד סָאד ."לַאװיר ַא -- עיזעָאּפ ןופ רעצעזרעביא

 -םדוק לח רשפא זיא יקסווָאקושז ןופ טרָאװ (עכעלריטוקסיד םגה)

 רעצעזרעביא רעלַאינעג ַא ןעװעג זיא סָאװ ,ןײלַא םיא ףיוא לכ

 עלעניגירָא ענַײז ןיא יו רעלַאינעג ןוא רעסערג ךס ַא ,עיזעָאּפ ןופ

 ףיוא ךיוא רעבָא .הלוגס ידיחי עכעלטע ךָאנ ףיוא ןוא ,ןעגנופַאש

 רַאפ טינ טַײװ טַײװ ךיז טלַאה רע סָאװ ,רעצעזרעביא ןרעדנַא ןדעי

 ױזַא יוװ ,דחּפ ַא שממ רעטרעוװ יד טָא ןָא ןפרַאװ --- לַאװיר ןייק

 לָאז ,ןצעזרעביא וצ ךיז טסעמרַאפ ןעמ ןעוו ,ןרעטיצ טינ ןעמ לָאז

 ,ָאגוה רָאטקיװ ַא ,רַאסנָאר ַא ןופ סעפָארטס רָאּפ ַא יו רעמ טינ ןַײז

 וצ ןעַײרשסױא ךיז טליװ -- !?דמוע התא ימ ינפל !?רעלדָאב ַא

 ,ללכב רעסעב טינ זיא יצ ,ךיז ןעמ טגערפ טפָא ץנַאג זַא .אפוג ךיז

 רעקיזָאד רעד ןופ םיגונעת יד ןוא םיונע יד ןופ ןגָאװצּפָא ךיז

 ,הדובע

 ןענַײזס יו טקנוּפ .ןצעזרעביא זומ ןעמ .הרירב ןיא טרעַײנ

 עשיטכענק, יד טָא .עיזעָאּפ ןבַײרש ןזומ ייז סָאװ ,ןשטנעמ ָאד

 רעמ טזָאל ,ןָא יז טּפַאכ טסקעט רעדמערפ רעד סָאװ ,?עטבילרַאּפ

 ,טַײרש ןוא קוביד ַא יוװ ןַײרַא ייז ןיא טייג ,ייז ןיא טגנילק ,ּפָא טינ

 ןרעוװ םיא ןיא סָאװ ,ןקיצנייא םעניא ,ןושל רעייז ןיא לוגלג ַא טנָאמ

 -סיוא יד) סנטסניימ ַײברעד ןוא .הריצי-השעמ וצ ףתוש ַא יוװ ייז



 םעד ןטסעמ ֹוצ טּפשמרַאפ דימת (ללכ םעד ןקיטעטשַאב ןעמַאנ

 ..דנַאטשּפָא

 ןריּפש -- בור רעד רעבָא ,עלַא טינ ,ןיינ -- רעלטסניק עלַא

 םעד ןוא ןליוו ייז סָאװ ,םעד ןשיוװצ סיר םעד ,דנַאטשּפָא םעד טָא

 טּפשמרַאפ טינ ױזַא זיא רענייק ,ךיז טכוד רעבָא .ןענָאק ייז סָאװ

 -רעביא רעד יוװ -- טעברַא ןַײז ןופ אפוג גנידַאב ןכרוד -- םעד וצ

 זיולב טינ ןבעגרעביא ליוװ סָאװ ,רעד ה"ד .,עיזעָאּפ ןופ רעצעז

 זיולב טינ ךַײלגרַאפ םוצ ךָאד רע טָאה .ךות םעד רָאנ ,שטַײט םעד

 זיא סָאװ ,סָאד טרעַײנ ,טסַײג ןַײז ןיא טבעוושעג טָאה סָאװ ,סָאד

 ,ויטיוטניא זיולב טינ ןָאק רע סָאװ .,טריזילַאער ןרָאװעג ןיוש

 טרָאװ ןריזילַאנַא ,ןּפַאטנָא שממ טרעַײנ ,ןריּפש שטשוטמ לָאמוצ

 ןופ סעצָארּפ רעדעי ביוא .גנוקריוו ַײב גנוקריוו ןטסעמ ,טרָאװ ַײב

 ה"ד ,ףָאטש ןטימ לגנַארעג ,לגנַארעג זיא גנופַאש רעשירעלטסניק

 גנוצעזרעביא זיא ,ךיז טימ לגנַארעג ןוא טרָאװ ןטימ רעטכיד םַײב

 !טרָאװ ןַײז טימ ןוא ןרעדנַא ןטימ לגנַארעג ַא ךָאנ םעד וצ

 סנטסניימ ,רקיע רעד רעבָא ,ּפעלק ןבעג טסייה !לַאוװיר זיא לַאוװיר

 ,ּפעלק ןּפַאכ --

 ןטסַאל סָאװ ןטייקידנעװטיונ ןוא םיללכ יד ביוא םערָאװ

 -רעביא ןפיוא ךיוא -- שרעדנַא םגה -- ןטסַאל ,רעטכיד ןפיוא

 ןַא טָאה ןוימדה-חוכ ןַײז ,יאדווא .בָאגוצ ַא ךָאנ רע טָאה ,רעצעז

 טרילומיטס ,ךעלמיטרוא טינ ,טנַאה רעטייווצ ןופ זיא ,רַאּפשנָא

 טָאה הלעמ יד טָא רעבָא .רעטכיד םענופ עיזַאטנַאפ רעד ךרוד

 ןפַאש טשרע טינ עקַאט ףרַאד רעצעזרעביא רעד :ןורסח ריא ךיוא

 רע רעבָא .ענעפַאשעג יד ןעזרעד זיולב ףרַאד רע ,ץנַאטסבוס יד

 ןָאק רע .טסקעט ןכרוד ןדנובעג זיא רע .ןטלַאה ריא ןיא ךיז זומ

 עקַאט ךיז זומ רע .ליוו רע יוװ ןרעהפיוא טינ ןָאק ןוא ןבייהנָא טינ

 ןזָאל טינ ךיז םיא ןופ רעבָא ףרַאד ,טרָאװ ןכרוד ןגָארט ןזָאל

 יד ,ןריפ םיא טעװ ערוטנַאװַא יד ןיהּוװ ,קידנסיוו טינ ,ןגָארטרַאּפ
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 רַאפ טינ זיא ןטמיטשַאבמוא םענופ תוקיתמ יד ךיוא רעבָא ,ןַײּפ

 ,עיגָאלָאנימרעט סירעלַאװ לָאּפ קידנצונַאב ,רימ ןענָאק ױזַא .םיא

 -רעביא רעשירעטכיד ןופ ללכ ןשיפיצעּפס ןטשרע םעד ןרילומרָאפ

 ןענַײז ?עטרַײרטסנָאקא יד ןוא "ןזרעפ עטקנעשעג, יד :גנוצעז

 רעייז טרעַײנ .רעצעזרעביא ןַײז ןוא רעטכיד םעד -- ןדייב בייחמ

 רעד .ערעדנַא ןענַײז גנוקריווַאב עקיטַײזנגעק יד ,שינעטלעהרַאפ

 -קנעשעג; יד ףיוא יצ ,םורַא ןזרעפ ענַײז ?טרַיורטסנָאק; רעטכיד

 ןוא "עטקנעשעג; סָאד ּוװ ,לַאריּפס ַא ןיא ייז ךרוד ןגָארטעג ,?עט

 רעד .ןלָאר ערעייז טימ רדסכ ךיז ןטַײב ?עטרַיורטסנָאקק סָאד

 ןיש רעד וצ ןריפקירוצ "הרוש עטקנעשעג, יד זומ רעצעזרעביא

 יד טימ ןטַײב טינ ךיז ןלָאז ייז טפָא יו .עיצקורטסנָאק רעקַיָאד

 .זיירק ןשיטעָאּפ םענעבעגעג םעניא ןבַײלב דימת ןזומ ייז ,רעטרע

 גנולדנַאװרַאפ רעד ןיא ןעניפעג סָאװ ,רעבירעד רעצעזרעביא

 ןענַײז סָאװ ,דיירפ רעייז ןוא ןוקית רעייז טסקעט ןשיטעָאּפ םענופ

 תוחומ סנעמעוו ןיא :;ןצעזרעביא ייז סָאװ ,םעד ןופ ןעמונעגנַײא

 ךיז טייטשרַאפ ,חומ ןַײז קילדעװ ןרעדעי ַײב -- רָאפ טמוק סע

 רעייז; ןענָאק ייז -- םילוגלג עשירעפַאש ןופ סעצָארּפ רעד ---

 רעטכיד ןופ ?שינרעטַאמ-רעטרעוו, יד ."ןזַײרּפשרעבירַא טינ לרוג

 ןרַאפ טרָאװ סָאד טינ :םעֶרָאפ ערעדנוזַאב ַא ייז ַײב טמוקַאב

 ןיוש עיזיו רעד רַאפ טרָאװ סָאד רָאנ ,ץילבפיוא ןשירענָאיזיװ

 רעבירעד זיא בַײלקסױא רעייז .רענענַארַאפ ,רעקַיָאד ,רעלַאער רעד

 -םדוק טסייה ןצעזרעביא ןופ טסנוק יד .גָאזּפָא יװ בַײלקּפָא ױזַא טינ

 ,ןַײז בירקמ ,ןַײז רתוומ לכ

 סירעלַאװ לָאּפ ןופ גנוצעזרעביא רעד וצ טרָאװכָאנ םעניא

 ןקיזָאד ןגעו רימ ןבָאה (2"םי םַײב םלוע-תיב רעד; עמעָאּפ

 : ןבירשעג ללכ

 ,393--385 ן"ז עז .1956 ןיא טכעלטנּכערַאפ (3
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 (זיא) טרָאװ ןשיטעָאּפ םענופ עיצקנופ עשיטסילַארולּפ יד;

 ןָאק ןעמ .ללכב גנוטכיד רעד ןיא ןענעמָאנעפ-טנורג יד ןופ רענייא

 ץלַא זיא גנוטכיד ַא :ױזַא ןרילומרָאפ ןעמָאנעפ ןקיזָאד םעד

 ךעלטַײברַאפמוא ,קידנעװטױנ-טולָאסבַא רעמ סָאװ ,רעקידתומלש

 רעמ ץלַא זיא טרָאװ ַא ןוא .טרָאװ סעדעי זיא קילָאמניײא ןוא

 םענעבעגעג ןיא עיצקנופ ןַײז זיא'ס רעקיכַאפליפ סָאװ ,קילָאמנײא

 -ערק רעד ןיא טריציפידָאמ רעבָא טרעוװ ןעמָאנעפ רעד טָא .זרעפ

 -כיד ןצעזרעביא .גנוצעזרעביא עשירעטכיד טסייה יז סָאװ ,עיצַא

 רעד ןיא ךַארּפש ןייא ןופ ןפַאשרעביא זיולב טינ טסייה גנוט

 יד ןשיװצ ןבַײלקסױא טּפָא ,ןריטערּפרעטניא ךיוא רָאנ ,רערעדנַא

 ,-ןיז -- עקיטליג עלַא ןוא -- ענעטלַאהַאב ןוא ענעפָא ערערעמ

 רָאּפ ַא רעדָא םענייא טרָאװ ַא ןופ ןטרעװ-עיצַאיצָאסַא ,-גנַאלק

 טייקידללוכ עקידלַאװעג יד עקַאט ךיז טקעלּפטנַא ױזַא .עטמיטשַאב

 עקיבלעז יד ןצעזרעביא וצ טכעלגעמרעד סָאװ ,טרָאװ ןשיטעָאּפ ןופ

 (4".םינפוא רעקילדנעצ לָאמוצ ,ערערעמ ףיוא הרוש

 ףייקיכַאלפליפ יד ןכַײרטשרעטנוא עקַאט ַײברעד ףרַאד ןעמ

 ךייש סָאװ -- לכ-םדוק רשפא ןוא -- וליפא .עיצקנופ רעדעי ןופ

 ,תמא רעטלַא ןַא ךָאד זיא'ס םערָאװ .םילימה שוריּפ ןטושּפ םעד

 טמוקַאב הרוש רעשירעטכיד ַא ןיא ןסָאלשעגנַײרַא טרָאװ סָאד זַא

 .ךַארּפש רעכעלנייוועג רעד ןיא טינ טָאה סע סָאװ ,עיסנעמיד עַײנ ַא

 -ליפ ןַײז עקַאט זיא טרָאװ ןשיטעָאּפ םענופ טייקרעדנוזַאב יד

 ,ערערעמ רָאנ ,םענייא טינ ןבָאה ןָאק סע סָאװ ה"ד ,טייקידוועניז

 -ַאב ךיז רָאג רעדָא ,עקידנציירק ךיז לָאמוצ ,עלעלַארַאּפ לָאמוצ

 יד ןה ,טרָאװ סָאד ןה עגונ זיא סָאד ןוא .ןטַײטַאב עקידנפמעק

 רעד ןופ גנורירפישעד טינ ןפואו ןפוא םושב רעבָא ,עיצַאטערּפרעטניא 4
 ןוא טייקיכַאלפליפ ריא ןרָאלרַאפ םעד ךרוד טלָאװ סָאװ ,ץנַאטסבוס רעשירעטכיד
 ,אפוג ךיז אלימב
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 לָאּפ סָאװ ,ןרעה עקַאט רימָאל .גנופַאש עצנַאג יד ןה ,עפָארטט

 : םעד ןגעוו טגָאז ירעלַאוװ

 זיא'ס ...ייז טיג ןעמ סָאװ ,דײשַאב םעד ןבָאה ןזרעפ ענַײמ;

 טלָאװ סָאװ ןוא עיזעָאּפ רעד ןופ רוטַאנ רעד וצ ךוּפיהל ,תועט ַא

 טימ זַא ,ןטּפױהַאב וצ ,ךעלרעפעגסנבעל ריא רַאפ וליפא ןעוועג

 ףיז רעקיטכיר רעקיצנייא ןוא ןייא ןַא ןַײא טמיטש עמעָאּפ רעדעי

 קנַאדעג זיא-טינ ןרעסָאװ ַא טימ שיטנעדיא יצ ,הוושב הווש

 .(5 "רבחמ םענופ

 .טוג ץלַא ןיוש זיא'ס ,ונייד ןוא ללכ ַא טרילומרָאפ ,ךיז טכוד

 ,סעיצקנופ עלַא יד .וצצורתיו רעד ןָא טשרע ךיז טבייה ָאד רעבָא

 םיא ןיא ןבעל סָאװ ,סנייא לַאניגירָא ןופ טרָאװ םעניא ןענַײז סָאװ

 ןיא עדעי ןָא טציא ךיז ןעגנעה ,עינָאמרַאה רעטסלופ ןיא ,םולשב

 טעב ,טַײרש עדעי ןוא .ךַארּפש רעַײנ רעד ןופ טרָאװ רעדנוזַאב ַא

 ירמגל ךיז ןעמ ןָאק ריא ןָא זַא ;רעכליב זיא יז זַא ,טָארד ,ךיז

 !לגנַארעג רעסָאװ ,ײײרעגירק ַא רַאפ סָאװ ,ייוו ,ייוו .ןייגַאב טינ

 :ןבעג הצע ןַא רעצעזרעביא רעמערָא רעד ָאד ךיז לָאז ױזַא יו ןוא

 ןַײז בירקמ טינ רע ליו ענייק ,רעַײט ךַײלג םיא ןענַײז עלַא

 סנעמעוו ,רעפַאש ַא רַאפ ןַײּפ רעסָאװ !רע זומ ןַײז בירקמ ןוא

 -ַאטָאט וצ ןבערטש סָאד דימת ךָאד זיא טייקנגייא ענעריובעגנַײא

 ,רעד לכ-םדוק רעבירעד זיא רעצעזרעביא רעּתמא רעד .טעטיל

 ,םעד וצ ליוװ .טינ סָאװ ןוא ןַײז בירקמ לָאז רע סָאװ ,טסייוו סָאװ

 ,הגרדמ ַאזַא טכיירגרעד טָאה סָאװ

 ,ךיז ןגָאזּפָא ,ןרילרַאפ ןגעוו זיולב ןעגנַאגעג סע טלָאװ ןוא

 ,ןטַײברַאפ ,ןעגנושרעדנַארעביא ןזָאלוצ ןענָאק ךיוא רעבָא זומ ןעמ

 ןעיטש סע ןעוו ,ןויסנ םעד טינ סע ןעק רעװ !םלוע לש ונובר

 ססעמעמ601216 6465 082210685 ייֵסְע םוצ ירעלַאװ לָאּפ ןופ המדקה (5

 .ןעלַא ןופ
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 םוצ טנעָאנ ,שיבורק זיא ,ָאי -- סנייא .רעטרעוו ייווצ ריד רַאפ

 -ליוו ןַײז טימ וצ טקניוו ,טקָאל ערעדנַא סָאד רעבָא ,לַאניגירָא

 ,גנַאלק ןקיזָאד ןכרוד טעו רשפא ,טסייו רעוװו .טייקידוועגנילק

 ,לַאניגירָא םעניא טרָאװ םענופ סע טרעטַײװרעד גולפ ןיא םגה

 ,טסיוו רע ?ןדניצנָא ךיז ,ןטכױלַאב ןרעװו רעבָא ייר עצנַאג יד

 ,קרעװרעַײפ ןופ זיולב יצ ,רעַײפ ןופ טרָאװ ַא עקַאט סע זיא יצ

 ?לדנח-גנַאלק ןכעלרעסיוא רעבָא ,םענייש ַא טימ ךיד טיצ סָאװ

 ןַײז :לטניּפ סָאד ,רקיע רעד ךָאד סָאד זיא ןצעזרעביא םַײב לַײװ

 ןיא -- ןסיוו יונעג דימת רעבָא .ןטַײברַאפ וצ ,תודבא וצ טיירג

 גנוטכיר רעסָאװ ןיא ןוא ךעלזָאלוצ זיא הדבא רעסָאװ -- לַאפ ןדעי

 ...סע סייוו ייג טנַײה .ןטַײברַאפ ןעמ געמ

 ןַײז טינ ןענָאק ןוא ָאטינ םעד רַאפ ןענַײז ןטּפעצער ןייק

 ַא ךָאד זיא טרָאװ ןשיטעָאּפ םענופ עיצקנופ עשיטסילַארולּפ יד

 ערעדנַא יד טימ טייקידתוכייש ןיא ןוא אפוג ךיז ןיא --- עלעּפָאט

 יד .טגנידַאב קיטַײזנגעק ןענַײז סעיצקנופ עדייב ןוא .רעטרעוו

 -עָאּפ יד ןופ ןרעדעי ןופ גָאװ עוויטַאלער יד ,טַײטַאב רעד ,לָאר

 ךיז ןטַײב תוחוכ-גנופַאשַאב יד ,ןטנעמעלע עשירעטלַאטשעג-שיט

 ,קנַאדעג רעד טָא ,גנַאלק רעד טָא ,דליב סָאד סע זיא טָא :רדסכ

 ,ךיל ַא ןַײז טלָאמעג ןָאק'ס .רעטרעוו יד ןופ רדס רעד רָאג טָא

 ,םעטיר רעד ,ןגָאז רימָאל ,זיא רעגעװַאב רעקידרקיע רעד ּוװ

 זיא ןרעדנַא ןַא ןיא תעב ,ןבעל וצ ץלַא ןָא טבייה םיא ךרוד סָאװ

 ,סע טסייה ,טייג סע .ןינע רעקיגנַארטייװצ ַא ןיטולחל םעטיר רעד

 סעיצקנופ עטנָאמרעד עלַא "ןלייצפיוא, ,ןקעדפיוא ןטושּפ ןיא טינ

 ,גָאו עויטַאלער רעייז ןעמיטשַאב ןיא ,טרָאװ ןשיטעָאּפ םענופ

 -נעמַאװצ רעד זיא גנופַאש רעד ןופ המשנ יד ,ןבעל סָאד טרעַײנ

 -ַאב ןוא ןעגנַאהנעמַאװצ עקיטַײזנגעק עטסקינייװעניא יד ,גנַאלק

 ַײרעלָאמ רעד ןיא .טסנוק רעדעי ףיוא לח זיא סָאד .ןעגנוקריוו

 -נעמַאװצ םעניא ןוא ךיז רַאפ קיטליג זיא ברַאפ עדעי ּוװ ,ב"צ
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 ןפור ייז סָאװ ,סעיצַאקיפידָאמ יד ןיא ;ערעדנַא יד טימ ןקריוו

 ןשינעטַײב ,גנעגרעביא יד ןיא ;רערעדנַא רעד ַײב ענייא סױרַא

 ,ןריטסיזקע סָאװ ,טשינרָאג ייז טעז ןעמ סָאװ ,ןעגנולטייקרַאפ ןוא

 -נוא, יװ טקנוּפ ,ןרילָאק יד "ןשיוװצ, ןוא "רעטנוא; ,ןגָאז וצ ױזַא

 עלַא ןשיװצ ןתוכייש יד ,דיל ַא ןופ תורוש יד ?ןשיווצ, ןוא "רעט

 ָאבמער יו ,"טרָאװ ןופ עימעכלַאק יד זיא סָאד טָא -- ןטנעמעלע

 -עג דימת רעבירעד ףרַאד רעצעזרעביא רעד .ןפורעגנָא סע טָאה

 -עּפס ןטייווצ םעד חוכ ןצנַאג ןטימ ןליפ ,ןריּפש :רעמ -- ןעקנעד

 ענײמעגלַא סָאד ,גנידַאבטּפױה רעד זיא רע סָאװ ,ללכ ןשיפיצ

 ןופ ןגָאזּפָא ךיז -- לָאמוצ ףרַאד ןעמ ןוא -- ןָאק ןעמ :ץעזעג
 ףרַאד ןעמ ןוא -- ןָאק ןעמ ,עיצקנופ-טרָאװ רענעי רעדָא רעד

 יאנתב ץלַא סָאד רעבָא ,ןרעדנע ,ןטַײברַאפ ,ןַײז רתוומ --- לָאמוצ

 סָאװ ,ןתוכייש עטסקיניױועניא יד ןרעװ טרעטשעצ טינ ןלָאזס

 -עָאּפ רעד טייג סע ןכלעוו ךרוד ,טקַאטנַאק םעד ןפַאש יז טשרע

 .םָארטש רעשיט

 רעד רעכיב ןופ; ,סיוא ךיז טקירד ענייה יו ,זיא סָאד טָא

 -רעביא עדעי ןוא ."טפַאשנסיװ עצנַאג יד זיא סָאד ,ןיימ רערעפיט

 "יזָאּפ ףיוא ַײנספיוא רעדיו סע טקיטעטשַאב עיזעָאּפ ןופ גנוצעז

 זַא ןַײז טלָאמעג ךעלַײרג ןָאק ױזַא .ןפוא ןויטַאגענ יצ ,ןוויט

 סָאװ ,טייקייונעג ןוא טייקידנעטשלופ יד ,ץלַא ןטיהּפָא סָאד אקווד

 ,גנוצעזרעביא ןַא ןופ תולעמ עטסעב יד ךָאד קיפיואנביוא ןענַײז

 םעניא ןענַײז םעד ךרוד תמחמ .ןורסח ַא לָאמוצ ןרעוו רָאג ןלָאז

 -שינעמייהעג ַא סעּפע ףיוא ןרָאװעג טרעטשעצ לַאפ םענעבעגעג
 טשרע טרעוװ ייז ןופ סָאװ ,ןתוכייש עטסקינייװעניא יד ןפוא ןלופ
 ,טײקצנַאג יד ןריובעג

 ,קירטעמ :טַײז עשינכעט יד זַא ,טפָא טניימ ןַאמכַאפ-טינ רעד
 רעייז .עיזעָאּפ ןצעזרעביא םַײב עטסקירעוװש סָאד זיא סָאמ ,םַארג
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 -יטכַײל עויטַאלער רעייז ,ךוּפיהל ,רעבָא זיא טייקירעווש עתמא

 .טייקשירעריפרַאפ רעייז אפוג םעד ךרוד ןוא טייק

 ןליּפשַײב ייוצ טימ סע ןרירטסוליא וצ ךיז ןביולרעד רימ

 רעטכַײל ויטַאלער זיא ָאגוה רָאטקיװ .קיטקַארּפ רענעגייא ןופ

 -מוא רעד ,תורישע עכעלכַארּפש עקידלַאװעג ןַײז .ןצעזרעביא וצ

 ןיא טעטיזָאוטריװ ןַײז ,ַארַאגַאינ-רעטרעװ ןַײז ןופ חוכ רעטמיוצעג

 -רַאפ רעמ קיסעמשינעטלעהרַאפ ןביולרעד ןעמַארג ןוא ןעמטיר

 ,רימ ןבָאה טָא .תודבא יד ךעלקיטייו רעקינייו ןכַאמ ןוא ןטַײב

 -טכַאנ םעד טָאטשנַא :דליב ץנַאג ַא ןטיברַאפ דיל ןייא ןיא ,לשמל

 -גָאט ןעיולב םעד ןעמונעג רימ ןבָאה ןרעטש ענַײז טימ למיה

 -ַאנָאט ענײמעגלַא ריא ,עפָארטס יד זַא ,ךיז טכוד זדנוא ,(6 למיה

 וליפא טייקשירעדליב ריא ,גנודָאלנָא עלענָאיצָאמע ריא ,טעטיל

 ןתוכייש עטסקיניװעניא יד :;ןטילעג סָאװ-קינייו ןופרעד טָאה

 .ןרָאװעג טרעטשעצ טינ ןענַײז

 זַא ,ןטכוד ךיז ןָאק'ס .רַאולע ןופ רעדיל יד טציא רימ ןעמענ

 ,רעזיול ַא זיא םעטיר רעד ,ןעמַארג ןייק ָאטינ :רעטכַײל זיא סָאװ

 ךיז טלעטש .עטושּפ -- !טשרמולכ -- סנטסניימ רעטרעװ יד

 לגנַארעג ןיא סָאװ ,רעטכיד יד ןופ רענייא זיא רע זַא ,סױרַא רעבָא

 ןוא טלַײבעצ סױרַא רעצעזרעביא רעד טייג קרעװ ענַײז טימ

 ןומ וצ רעדָא) ןרילרַאפ וצ גונעג טפָא זיא'ס תמחמ .ןדנושעצ

 יד ןוא רעטרעוװ "?עטושּפ, גולפ ןיא יד טָא ןופ סנייא (ןטַײברַאפ

 םיא ַײב ָאטינ זיא'ס .דוביאל טייג ץנַאטסבוס עשיטעָאּפ עצנַאג

 ,טרָאוװ קידוװעגנילק םוש ןייק !ןטלַאהַאב וצ ךיז סָאװ רעטניה

 טעטיזָאוטריװ עשירטעמ םוש ןייק ,םַארג רעלעניגירָא םוש ןייק

 ,טרָאװ ןטעקַאנ םעניא טגיל חוכ רעצנַאג רעד .ןפלעה טינ ָאד טעװ

 טסָאה וד ביוא ,ןלעטשרַאפ טינ וטסנָאק ץוּפ םוש ןייק טימ אלימב

 ,70 טַײז ,"ענעגנאפעג יד, דיל ןיא (6
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 קידתונמחרבמוא רעבָא ,עכעלרעדנּוו ןַײז ןבעגעגרעביא טינ

 !טײקטעקַאנ ענרענייטש עגנערטש

 רַאפ ךיוא ,גנושַאררעביא ערעסערג ַא ךָאנ ןַײז רשפא טעוו'ס

 ,ָאבמער רעמ ךָאנ רעדָא ,רַאולע זַא ,ןגָאז ןלעװ רימ ןעוו ,רענעמכַאפ

 !רעלדָאב ב"צ יוװ ןצעזרעביא וצ רעטכַײל ,טַײז רעייז ןופ ,ןענַײז

 -ימוליא-ךַארּפש ענַײז טימ ָאבמער -- ןגערפ ןעמ טעװ ,שטַײטס

 ?ףַאשַאב-טרָאװ ןקידרעַײּפ ןַײז ,טייקשיטעמרעה ןַײז ,סעיצַאנ

 טביולרעד תורישע-טרָאװ סָאגוה רָאטקיװ ביוא .םעד בילוצ אקווד

 -סיירד-שילרעטסיוא סָאבמער ןכעלגעמרעד ,תודבא .,ןעגנוטַײברַאפ

 -רַאפ-טרָאװ עשירעַײנַאב ענעזעוועג טינ ךָאנ ,עקילָאמניא ,עט

 אלימב טיה סָאװ ,גנוצעזרעביא עכעלטרעוו ַא טפָא ןעגנוטכעלפ

 רַאולע ַײב .לַאניגירָא םענופ טייקילָאמנײיא יד ןוא חוכ םעד ּפָא

 םענלצנייא ןרַאפ טנעלַאװיװקע םעד ןעניפעג --- טייקירעווש יד זיא

 רעייז ,רעטרעוו יד ןופ גנוטכעלפרַאפ עטכירעגמוא יד רעבָא .טרָאװ

 ךיוא ךיז טזָאל עיצַאיצָאסַא עוויטסעגוס ױזַא ןוא עקידנשַאררעביא

 רעבָא ןקריו ןרעלדָאב ַײב .ןגָארטרעבירַא ךעלטרעוו טושּפ טפָא

 -רעטסיוא רעייז ךרוד טינ סעיצַאיצָאסַא-רעטרעוו ןוא רעטרעװ יד

 ,גנודניברַאפ רעייז ןופ טייקטכירעגמוא רעד ךרוד יצ ,טייקשיל

 זיב טכיירג סָאװ ,טייקפיט רעכעלטסעמסיוא-טינ רעייז ךרוד טרעַײנ

 עטסקיטולב ,עטסנגייארוא ה"ד ,עשיטנורגרעטנוא עמַאס יד ןיא

 .ןושל ןופ בעוועג ןקידעבעל םענופ ךעלרעמעק

 זַירק םענופ סױרַא ןיוש רימ ןענַײז םעד טימ זַא ,ריא טניימ

 -יצ ןביוא םעניא .ןָא טינ ךיז טבייה'ס ? תוריתס ערעזדנוא ןופ

 עמעָאּפ סירעלַאװ לָאּפ ןופ גנוצעזרעביא רעד וצ טרָאװכָאנ ןטריט

 םענופ טייקידללוכ עקידלַאװעג יד זַא ,ןזיוועגנָא טַאהעג רימ ןבָאה

 ןעמ סָאװ ,םעד ןיא קורדסיוא םוצ עקַאט טמוק טרָאװ ןשיטעָאּפ

 -דנעצ ףיוא לָאמוצ ןצעזרעביא קרעוװ עקיבלעז סָאד ןוא ןייא ןָאק

 רעמ ץלַא ,קרעװ סָאד רעקידנטַײטַאב סָאװ ןוא .םינפוא רעקיל

 אצווו



 טנַאירַאװ רעדעי .ןכַאמ םיא ןופ ןעמ ןָאק ןטנַאירַאװ-גנוצעזרעביא

 סרעצעזרעביא םעד קילדעװ) .תונורסח ןוא תולעמ ענַײז ןבָאה טעוו

 -דעוו -- רעצעזרעביא ןקיבלעז םַײב -- רעדָא .תונורסח ןוא תולעמ

 (הרוש רענעי ןופ לָאמ ַא ,רעד ןופ לָאמ ַא ןעגנילעג םעד קיל

 ,לַאניגירָא רעד יו רעקינייװ ןַײז דימת ןלעװ ןעמַאזוצ עלַא רעבָא

 -מוא ןוא סנייא ַײברעד זיא ןוא ךיז ןיא ללוכ עלַא ייז זיא סָאװ

 יז טוג יװ -- גנוצעזרעביא עדעי זַא ,סע טסייה .קידוועלײטעצ

 ןַײז וצ טּפשמרַאפ אפוג רוטַאנ ריא קילדעװ זיא -- ןַײז טינ לָאז

 רעד לָאז עשז-ױזַא יו .ןצנַאג ַא ןופ לייט ןייא ,טקעּפסַא ןייא זיולב

 ,יטַארעּפמיא ןשיטעָאּפ םעד רָאנ טליפ רע ביוא ,רעצעזרעביא

 ױזַא יו ? טייקידללוכ יד ןכיירגרעד וצ ןבערטש סנטסקינייװ טינ

 וצ ,רוקמ רעייז וצ קירוצ דימת ךיז ןעִיצ טינ ןלייט יד ןענָאק

 -עג ייז טָאה סָאװ ,רעַײפ םוצ -- ןעקנופ יד ?עצנַאג סָאד ןרעוו

 ןעילג וצ קיַײזנײלַא ,קיבײא ףיוא טּפשמרַאפ ַײברעד ןוא ,ןריוב

 ? סָאמסָאק ןקיכַארּפשרעדנַא םעניא

 -סיורג סרעצעזרעביא םעד עקַאט זיא ,סיוא טזַײװ ,םעד ןיא

 לבקמ עדייב זומ רע ןוא .טפַאשטכענק ןַײז ךיוא םעד ןיא ,טייק

 סָאמ רעכלעוו ןיא ,ןפוא רעסָאװ ףיוא ,ליו רע ביוא ,ןַײז הבהאב

 -ילגַאב ןוא ןשינרעטַאמ יד ןיא קלח ןַײז ןבָאה ,ןַײז טינ לָאז סָאד

 טרָאװ סיקסווָאקושז ןָא טפרַאװ ,ןעזעג ױזַא .רעפַאש םענופ ןעגנוק

 יד רַאפ טיג סע .חוכ ךיוא טיג סע טרעַײנ ,המיא ןַא זיולב טינ

 זַא ,ןסייו ייז םגה ,ןבערטש םענופ גנוקידירפַאב יד רעצעזרעביא

 דיירפ יד ייז ןבָאה תוחּפה לכל .,ךעלכיירגרעד טינ זיא ליצ רעייז

 -רַאפ וצ רעסעב ,ןעגנירדוצנַײרַא רעפיט גנוצעזרעביא רעד ךרוד

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנופַאש יד ןענעגייאוצנָא ךיז רעקידתומלש ,ןייטש

 סָאד זיא עשז-ןיוש טינ .רעטיצ ןשיריל םעד ייז ןיא ןפורעגסיורַא

 יװ ?ימ רעטבילעג רעייז רַאפ רכש רעקידנגונעג ןייק טינ ןיײלַא

 אוא



 רעלַאינעג ןוא רעטכיד רעסיורג ַא ןיײלַא ,ווָאסוירב ירעלַאװ טגָאז

 וצ דובכ ַא זיא עטנַאד טימ לגנַארעג םעניא- :רעצעזרעביא

 !"בקעי יװ ױזַא ,רעמָאל ַא ןבַײלב

 לפיוו ןוא ןבירשעג ןבָאה טינ לָאז ןעמ לפיוו ,רעבירעד ןוא

 ןצעזצרעביא טייקכעלגעממוא רעד רעביא ןבַײרש טינ לָאז ןעמ

 ןרעהפיוא טינ טעװ ןעמ ןוא טרעהעגפיוא טינ ןעמ טָאה ,עיזעָאּפ

 .ןצעזרעביא וצ יז

 ןוא ןטלַא םעניא היאר עטסעב יד ףוס לכ ףוס זיא סָאד ןוא

 ,חוכיוו ןסיורג
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 -ללוכ רעלעּפָאט רעד ןופ ןעמָאנעפ םעד טנָאקעג טלָאװ ןעמ

 ןדעי ןופ עיצקנופ עקיטַײזליפ יד :טרָאװ ןשיטעָאּפ םענופ טייקיד

 ערעדנַא עלַא טימ ןתוכייש ענַײז עלַא ןיא ןוא ךיז רַאפ טרָאװ

 עטסניײמעגלַא ןוא עטסקיטנורג סָאד יװ ןטכַארטַאב -- רעטרעוו

 ידכ .גנוצעזרעביא רעשיטעָאּפ רעדעי ףיוא טקריוװ סָאװ ,ץעזעג

 סָאד :ליּפשַײב ןייא ןעגנערב ָאד רימ ןליוו ,ןרירטסוליא וצ סע

 .ןעלרעוו לָאּפ ןופ "סעומש רעלַאטנעמיטנעס, דיל

 ססווססט8= ּפףםאדואו=אדאט

 ס8חּפ 16 טוּסטא קט8זס 801/1216 61 8064

 ססטא {סזזוס5 סח! 1001 8 !'חסטז6 ןק8556-

 {6טזפ ץסטא 50ח1 זחסזוּפ 61 !סטז5 !6ע65 פסח זחס/165,

 ={ ו'סח 6ח/6חס0 8 קסוחס /6טז5 ןק8ז0165-

 אא



 ס8חּפ 16 צוּסטא קבזס 8501118ו6 61 6
 ססטא 80601/695 סח! 6700ט6 16 ןק2556-

 -- 16 900606ח/װ 06 חס1ז6 641256 2ח0016חח6 ?

 -=- ססטזסטסֹו טסט/62-עסט5 00חס ףט'וו זח'סח 50טצוסחחס ?

 -- דסח סס8שטז 02 זוסטןסטז5 8 זחוסח 966|/ חסזח ?

 דסט)סטז5 עסופ-+ט זחסח 806 סח ז6/6? -- !אסח-

 -- אח! 165 ט68טא ןסטז5 06 טסחװּסטז 6
 סט חסט5פ ןסוסחוסחּפ חס5 ס0ט0069- == 654'0 ןט0881016-

 -- סטיוו 6186 016ט 16 016, 61 0ז8ח6 !'ספקסֹוז !
 -- ט'65קסֹוז 8 {טו, טּבֹוחסטי טסז9פ 16 016| חסֹוז

 1619 115 חחהזסח2וסח! 0205 165 2ט301065 101165,

 ={ וה חטוז 86016 6016ח0/1 !6טז5 ןק8ז0165-

 םהרבא ךרוד טצעזעגרעביא ןרָאװעג זיא דיל עקיזָאד סָאד

 ."גָאלַאיד רעלַאטנעמיטנעס ַא; :ןעמָאנ ןרעטנוא ןיסעיל

 ,טקעדַאב-טסָארפ ,ןפרָאװרַאפ ,קרַאּפ ןטסיװ ,ןטלַא ןיא
 .טגעװַאב ליטש ךיז טכַאנ רעד ךרוד ןבָאה סנטָאש ייוװצ

 ,ךַאװש ןעגנעה ןּפיל יד ,טוט ןקוק ןגיוא יד
 .ךַארּפש עקידנטָאש רעייז ךיז טרעה סָאװ םיוק ןוא

 ,טקעדַאב-טסָארפ ,ןפרָאװרַאפ ,קרַאּפ ןטסיװ ,ןטלַא ןיא
 ,טקעװעג טײהנעגנַאגרַאפ ַא ןבָאה רעטסַײג ייווצ

 ? קילב ןסייה רעזדנוא ןופ זַאטסקע םעד וטסקנעדעג --
 ? קירוצ ענעזעװעג סָאד ןענַאמרעד סָאװ וצ --

 ? ןח ליפ ױזַא טימ ןעמָאנ ןַײמ ץלַא ריד טגנילק יצ --

 .ןיײינ -- ? ךימ םיורט ןיא ןעז וצ ץרַאה ןַײד ץלַא ךָאנ טּפַאלק יצ

 אאו|



 ןערב ןיא ליומ טימ ליומ ןעװ ,קילג ןסיורג ןופ געט ,ָא --
 .ןעװעג ןעװ רשפא זיא'ס --- רימ ןבָאה טקינײארַאּכ

 !גערב ןָא גנונעפָאה טָאה ָאלב למיה ןיא טנַײשעג --

 .קעװַא גנונעפָאה יד זיא למיה ןצרַאװש ןיא ---

 ,םורַא קרַאּפ ןיא ױזַא טיירדעג ךיז ןבָאה יז
 .םוטש רעטרעװ-ןטָאש יד טרעהעג טָאה רָאנ טכַאנ יד

 : סודַײנ בייל ןופ ,גנוצעזרעביא עטייווצ ַא זיא טָא ןוא

 ,ײװ ןַײז ןיא טרירפ רעכלעװ ,קרַאּפ םעד ןיא ףיט
 .ייװצ טכַײלשעגכרודַא סנטָאש ךיז ןבָאה

 ,עטלַא ןיוש ןּפיל יד ,ןשָאלרַאפ ןגיוא

 .עטלַאק ןוא עטקלעװרַאפ ןעמיטש ךיז ןרעה'ס

 ,טרירפ רעכלעװ ,קרַאּפ ןעמַאזנייא םעד ןיא ףיט
 .טריפעג סעומש ַא סנטָאש ייװצ ןבָאה

 ? ןעקנעב סָאד ,עביל יד וטסקנעדעג יצ ,ךַא ---

 ? ןעקנעדעג ךָאנ סנױזַא ךיא ןַאק יצ ! סָאװ ךָאנ --

 ? ןייר ןוא קיליײה זיא סָאװ ,סורג ןַײמ וטסרעה --

 ! ןינ -- ? םולח:טכאנ ןיא עלעז ןַײמ וטסעז

 ןזעװ ןַײד טָאה טמַאלפעג ...ןזעװעג זיא קילג --

 .יןזעװעג זיא'ס ,ןַײז ןָאק'ס -- ..םערָא ןַײמ ןיא ןַאד

 ! ןוז יד יװ טלַארטשעג גנונפָאה יד טָאה ןַאד --
 ...ןופרעד ןבילבעג טשינרָאג ךָאד זיא טציא --

 ,ןעמּוװשעג רעטרעװ יד ןבָאה קירעיורט
 .ןעמונרַאפ סנטָאש עקיטכַאנ ייז ןבָאה'ס

 אאוו



 -יפעג רענעײל רעד טעװ (107 טַײז ףיוא) גנולמַאז רעד ןיא

 -ָאמרעד רימ .דיל ןקיבלעז םענופ גנוצעזרעביא רעזדנוא ךיוא ןענ

 ,רעטסַײמ עדייב יד וצ ןכַײלגרַאפ וצ ךיז ידכ ,הלילח ,טינ סע ןענ

 -רעביא ןָאק דיל עקיבלעז סָאד ןוא ןייא ױזַא יו ,ןזַײוװ וצ ידכ רָאנ

 ַא ןריפוצנַײרַא ידכ ןוא םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא ןרעוו טצעזעג

 .רעצעזרעביא םענופ טַאטשרַאװ םעניא לסיב

 ןעמ טסױטש הרוש רעטשרע רעד ןופ ךַײלגרַאפ םַײב ןיוש

 :גנוצעזרעביא ןופ ןעמעלבָארּפ עטנָאמרעד ןביוא עלַא ףיוא ןָא ךיז

 -רעוו ַײב .טַײברַאפ ,גָאזּפָא ,ביילקסיוא רעקיטכיר רעדָא ,בַײלקּפָא

 רעטלַא ןַא זיא'ס :קרַאּפ םענופ ןטובירטַא ַײרד רימ ןבָאה ןענעל

 רימ ןעניפעג ןעניסעיל ַײב .קרַאּפ רעטלַאק-קיזַײא ןוא רענעזָאלרַאפ

 ןטלַא ןיאק :םערָאפ רעטקרַאטשרַאפ ןיא וליפא ,ַײרד עלַא ייז

 -טסָארפא ןוא ?טלַא; .?טקעדַאב-טסָארפ ,ןפרָאװרַאפ ,קרַאּפ ןטסיוװ

 -נייא יד ךייש סָאװ .01806 ןוא טוּסטא וצ ךַײלג ןענַײז ?טקעדַאב

 רעטרעוו ייוצ ךרוד ןבעגעגרעביא יז טרעוו 50111816 טײקמַאז

 .?ןפרָאװרַאפ, ןוא "טסיוו;

 :טסָארפ רעד זיולב ןבילבעג זיא ןסודַײנ ַײב

 .."ייװ ןַײז ןיא טרירפ רעכלעװ ,קרַאּפ םעד ןיא ףיט;

 ,טלצניקעג לסיב ַא ,טכוזעג בגא זיא "ייוו ןַײז ןיא טרירפ;

 סערָאפַאטעמ םוש ןָא ,ועמשמכ וטושּפ ץלַא זיא ןענעלרעוו ַײב תעב

 :חוכ רעוויטסעגוס רעד עקַאט זיא םעד ןיא ---

 ם8חּפ 16 שוסטא קהזס 80111206 61 01806-...

 ייוצ טזָאלעגרעביא רימ ןבָאה גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא

 יד זיא ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ .קיטסָארפ ןוא םַאזנייא :ןטובירטַא

 : טײקטלַא

 אאווו



 ,טרַאטשרַאפ-קיטסָארפ טגיל סָאװ ,קרַאּפ ןעמַאזניא ןיא
 .טרַאשעג ךיז ַײברַאפ סנטָאש ייװצ ןבָאה סע

 רימ יוו ױזַא ,זרעפ םעד ןשיוװצ הרירב יד טַאהעג ןבָאה רימ

 -- רעדָא ,םיא ןבעג

 ,טרירפ רעמַאזנייא ןוא רעטלַא ןַא סָאװ ,קרַאּפ ןיא
 .טריצַאּפש סָאװ רָאנ טָא סנטָאש ײװצ ןבָאה סע

 ,גנוצעזרעביא רעקיבלעז רעד ןופ טנַאירַאװ ןקידרעִירפ ַא ןיא

 רימ ןבָאה ,"ַײנספיואק לַאנרושז םעניא 1947 ןיא טכעלטנפערַאפ

 :ױזַא ןבעגעג עפָארטס יד

 ,טרירפ קיטעמוא ןוא םַאזנייא רעכלעװ ,קרַאּפ ןיא
 .טריצַאּפש סָאװ רָאנ טָא סנטָאש יײװצ ןבָאה סע

 קידנלעוו טינ ,עיסרעו עטשרע יד ןפרָאװעגּפָא ןבָאה רימ

 זיא'ס .טינ טרירפ -- רע -- קרַאּפ רעד .דליב סָאד ןעלצניקרַאפ

 ,םיא ןיא ןרירפ ערעדנַא סָאװ ,קרַאּפ רעטלַאק-קיזַײא ןַא טושּכ

 סע תמחמ ,רעסעב ןעמוקעגרָאפ זדנוא זיא *?טרַאטשרַאּפ-קיטסָארפ ;

 -ָארפרַאפ םענופ טייקדמערפ יד ,טייקכעלגעווַאבמוא יד רעביא טיג

 ייס ןזיוועגסיוא זדנוא ךיז טָאה "ךיז ןרַאשַײברַאפ, .קרַאּפ םענער

 -סנעּפשעג ,רעשיטכַאנ ,רעלופשינעמייהעג ,ךעלדליב ַײס ,ךעלגנַאלק

 ןיוש זיא "ךיז ןרַאשַײברַאפ םעניא .?טריצַאּפש; יו רעשירעט

 .((סש1 8 ו'חסטז6) ?סָאװ רָאנ; םעד ףיוא זמר ַא סעּפע ןעוועג ךיוא

 ןטקעריד םעד יא ןרילרַאפ וצ טריטּפעצקַא רימ ןבָאה רעבירעד

 ,?ןטלַאק םעד יא ,"סָאװ רָאנ טָא; ןזיצערּפ ןוא

 טימ רעביא ךיז טפור ןענעלרעוו ַײב עּפָארטס עטשרע יד

 -עגרעביא טרָאװ ַײב טרָאװ זיא הרוש עטשרע יד .רעטירד רעד

 -מייהמוא-ךעלקירדנַײא ןַא רָאג ףיוא ןכב טקרַאטשרַאפ ןוא ,טרזח

 אאוצ



 סָאװ .קרַאּפ ןעמַאזנייא ,ןטלַאק ,ןטלַא םענופ עיזיוו יד ןפוא ןכעל

 רעביא ךיז סע טרזח 28556 טרָאװ:םַארג ןוא -דנע סָאד ךייש

 -רַאּפ ַא יו עּפָארטס רעטשרע רעד ןיא .טַײטַאב ןרעדנַא ןַא ןיא

 טרָאװכַאז ַא יו -- רעטירד רעד ןיא ,(ןעגנַאגעגַײברַאפ) ּפיציט

 רעטעקַאנ רעלַאינעג ןַײז ןיא זיא סָאד טָא .(טייהנעגנַאגרַאפ יד)

 סָאװ .עקידללוכ ,עכעלטַײברַאפמוא ,עקילָאמנייא סָאד -- תוטשפ

 יד ןיא ןופרעד טרעוו עשז-סָאװ .טדערעג םעד ןגעוו ןבָאה רימ

 ? ןעגנוצעזרעביא

 רעטשרע רעד ןופ גנורזחרעביא יד ּפָא יונעג טיה ןיסעיל
 -נעמַאזוצ םעד ,ךיז טייטשרַאפ רעבָא .םַארג ןקיבלעז ןטימ ,הרוש
 ןעװעג םיא זיא טַײטַאב ןלעּפָאט ןַײז ןיא 08556 ןופ גנַאלק
 רעטשרע רעד ןופ הרוש עטייוצ יד ,ןטיהוצּפָא ךעלגעממוא
 ליטזש ךיז טכַאנ רעד ךרוד ןבָאה סנטָאש יױוצ :זיא עפָארטס
 ַא ןבָאה רעטסַײג ייוצ , -- עפָארטס רעטירד רעד ןופ ,"טגעווַאב
 ."טקעוועג טײהנעגנַאגרַאּפ

 רעד ןיא ּפָא רעבָא טּפַאכ ,גנורזחרעביא יד טינ טָאה סודַײנ

 :רעטשרע רעד ןיא הדבא רעד ןופ סעּפע עפָארטס רעטירד

 ,טרירפ רעכלעװ ,קרַאּפ ןעמ ַאזנייא םעד ןיא ףיט
 .טריפעג סעומש ַא סנטָאש ייװצ ןבָאה

 הרירב יד טַאהעג רימ ןבָאה 1947 ןופ טנַאירַאו רעזדנוא ןיא

 ןלעּפָאט םעד טינ ,ךיז טייטשרַאפ) גנורזחרעביא יד ןטיהוצּפָא

 :(08556 טרָאװ םענופ טַײטַאב

 ,טרירפ קיטעמוא ןוא םַאזנייא רעכלעװ ,קרַאּפ ןיא
 (טרירפ רעמַאזניא ןוא רעטלַא ןַא סָאװ ,קרַאּפ ןיא : רעדַא)
 .טריצַאּפש סָאװ רָאנ טָא סנטָאש ייװצ ןבָאה סע



 ,טרירפ קיטעמוא ןוא םַאזנייא רעכלעװ ,קרַאּפ ןיא
 .טריפעג סעומש ַא סנטָאש ייוװצ ןבָאה סע

 רעד ןופ טגָאזעגּפָא טַאהעג ךיז טלָאמעד ןיוש ןבָאה רימ
 :עיסרעוו עקידנגלָאפ ןבעגעג ןוא גנורזחרעביא רעקיזָאד

 געװ ןעמַאזנייא ןַא ףיוא קרַאּפ ןקיזַײא ןיא
 .געט עקיטכענ ןבָאה טנַאמרעד סנטָאש ייװצ

 הרוש יד ןרזחוצרעביא טינ ידכ ,תישאר ןָאטעג סע ןבָאה רימ

 ןופ דליב סָאד ןעגנערבוצנַײרַא ידכ רקיע רעד רָאנ ,ןסודַײנ ןופ

 -גָאט לסיב ַא ,ןכעלריטַאנ-שידַיי ןַײז בילוצ ַײס ,?געט עקיטכענ;

 ןויכב ,רעשיטעטַאּפמוא סנעלרעוו טימ םכסה ןיא ,ןָאט ןכעלגעט

 "כענ; סָאװ ,םעד בילוצ ַײס ;טײקכעלכַארּפש ?רעקידנרַיַאזָארּפ?

 ,ןתוכייש עטסקינייװעניא יד רעסעב רשפא טרירעגוס "געט עקיט

 טייקיטסיזמוא ,טייקיצונמוא יד :דיל עצנַאג םענופ טעטילַאנָאט יד

 .קרַאּפ ןטלַאק ,ןטלַא םעניא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא ןופ

 ןעגנוצעזרעביא ַײרד עלַא ןיא ןיא 1065 טרָאװ סָאד

 רעטירד רעד ןיא ןגעקַאד ."סנטָאש; טרָאװ ןכרוד ןבעגעגרעביא

 ןרָאװעג ןעניסעיל ַײב רָאנ 5060065 טרָאװ סָאד זיא עפָארטס

 ןבילבעג זיא ןעגנוצעזרעביא ערעדנַא עדייב יד ןיא .?רעטסַײג;

 ַא רעדיו שידַיי ףיוא "רעטסַײג, טָאה ונתעד יּפ לע .?סנטָאש;

 ,ענעמּוושעצ ,עקידתושממ-טינ סָאד יװ סנַאוינ ןרעקרַאטש ַא לָאמ

 .5260165 טרָאװ ןטימ סיוא טקירד ןעלרעוו סָאװ

 -ָארטס ייוצ יד ףיוא גנוטכַארטַאב רעזדנוא ןצענערגַאב רימ

 ןעמעלבָארּפ ערעסָאװ ךעלרעּפמַײשַאב ןיוש ןזַײוװ ייז לַײװ ,סעפ

 -רעביא רעשיטעָאּפ ַא וצ וצ ךיז טריר ןעמ רָאנ יװ ,ןעניײשרעד

 .גנוצעז

 עלַא ןופ גנוצעזרעביא סניסעיל זיא לעמרָאפ ןוא גולפ ןיא
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 ןרָאלרַאפ ןטסקיצניװ םוצ טָאה סָאװ ,יד ה"ד ,עטסכַײר יד יַײרד

 "יא סעסודַײנ ןופ סָאװ ,סע טמוק עשז-יוו .טרעדנעעג ,ןטיברַאפ

 לָאמוצ ,עטקערָאק-טינ ןוא ןטסולרַאפ עריא עלַא טימ ,גנוצעזרעב

 ןזעוו ,גנונפָאה) ןקורדסיוא עקידנריקָאש זדנוא ןוא עטרעטלערַאפ

 זדנוא טנַײשרעד סָאװ ,גנומיטש עשיטעָאּפ ַא טרָאפ טרינַאמע (א"א

 םעניא סע טגיל רשפא ?לַאניגירָא םענופ דיולּפ םוצ רעשיבורק

 ןיא ,קידנרעמַאה ,קרַאטש וצ ןענַײז ןבמַאי סניסעיל :םעטיר

 -גטָאש, ,עקידרענעט-בלַאה ,עכַאװש קידנוויכב סנעלרעוו וצ הריתס

 -נעענ ךס ַא זיא םעטיר סעסודַײנ תעב .ןעמטיר (!ייז ךיוא) "עקיד

 .רעפסָאמטַא ןַײז רעבירַא ןכב טגָארט ןוא לַאניגירָא םוצ רעט

 ןיא שירעטסַײמ ןוא קידװעריּפש רעייז ןעוועג ללכב זיא סודַײנ

 -ידַיי רעד ןופ גנורעכַײרַאב-םערָאפ רעד ןיא לָאר ןַײז ןוא םעטיר

 -עג גונעג טינ ךָאנ טנַײה זיב ,זדנוא קילדעװ ,זיא עיזעָאּפ רעש

 .טצַאשעגּפָא ןרָאװ

 -בלַאה יד טָא בילוצ ,ןָאט ןצנַאג ןבילוצ עקַאט רשפא ןוא

 -רעביא עקיזָאד יד זיא רעטרעוװ עטגָאזרעד-טינ ,ענעסירעגּפָא

 -רעוו ױזַא טרָאפ ,לַאניגירָא ןופ טַײװ קיפיואנביוא זיא סָאװ ,גנוצעז

 עלַא ףיוא טקוקעג טינ זַא ,זדנוא ךיז טכוד רעבירעד ?שינעל

 רעשיטעָאּפ רעד זיא -- ןטײקכַאװש ןוא תודבא ,ןטייקכעלטקניּפמוא

 ,טרינָאיצקנופ טָאה טקַאטנָאק רעד .ןעגנַאגעגכרוד טרָאפ םָארטש

 .ןבילבעג ןענַײז ןתוכייש עטסקינייװעניא יד ,סע טסייה

 ר

 ןרעו טעטכידעגרעביא ןכב ןָאק דיל עקיבלעז סָאד ןוא ןייא

 רעייז יב .קיטליג זיא ןפוא רעדעי ןוא .םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא

 סעסודַײנ ןה ןוא סניסעיל ןה רעבָא ןרעהעג טייקנדישרַאפ רעצנַאג

 אאעוו



 ןעגנוצעזרעביא עשיטעָאּפ יד וצ :ןימ ןקיבלעז םוצ גנוצעזרעביא

 ןופ לָאז ןעמ זַא ,ױזַא קרעװ סָאד ןפַאשוצרעביא ןבערטש סָאװ

 ךיז לָאז דיל ?עַײנ; סָאד ;ןקרעמ טינרָאג גנופַאשרעביא רעד

 .שידִיי ןיא טסַאפרַאפ ןעוועג הליחתכל טלָאוװ'ס יװ ,ױזַא ןענעייל

 יִצ .ןגערפ רשפא ןעמ טעװ -- ?רעמ רעד זיא עשזיסָאװ

 טײג םעד ןיא טָא ?ןַײז ױזַא גנוצעזרעביא עטוג עדעי טינ ףרַאד

 ,הטיש ַא ןַארַאפ .אתגולּפ ַא ךָאנ זיא ןירעד ךיוא סָאװ ,עקַאט סע

 עיזעָאּפ טרפב -- ןצעזרעביא םַײב :רעױּפַאק טקנוּפ טגנירד סָאװ

 טעטילַאנָאט יד זיולב טינ ןבעגוצרעביא ןעִימַאב ךיז ןעמ ףרַאד --

 ידכ :רעזיצערּפ רעדָא .ךַארּפש רעד ןופ ךיוא אלא ,קרעװ םענופ

 רעד ןיא -- ןעמ זומ ,קרעװ םענופ טעטילַאנָאט יד ןבעגוצרעביא

 -ירַא רעד ןופ טעטילַאנָאט יד ךיוא ןבעגרעביא -- ךַארּפש רעַײנ

 ,ױזַא טרעַײנ ,ןושל ןטקערָאק ַא ןיא ןצעזרעביא ה"ד .ךַארּפש-לַאניג

 וצ ןרעהפיוא טינ עגר ןייא ןייק ןעמ לָאז ברַאפ ןַײז רעטנוא סָאד

 םלועל ןקעװרעד ,ןושל ןלעניגירַא םענופ טירָאלָאק םעד ןריּפש

 ןַײז ןיא טסקעט םעד טנעילעג טלָאװ ןעמ יוװ ,עיזוליא ןימ ַא

 -עלק ןייק טינ ןָאטעג טָאה ,לשמל .,ױזַא .םערָאפ רעקידתישארב

 ,ָאּפ רַאגדע ןופ סעמעָאּפ יד ןצעזרעביא םַײב עמרַאלַאמ יו רערענ

 ,סעיצקורטסנָאק עשיטקַאטניס לָאצ עטמיטשַאב ַא טצונַאב טָאה רע

 ,ברעוז ןרַאפ ברעװדַא םעד ןלעטש ,ונַיײהד) ןושל ןשילגנע םעד ןגייא

 םעד ןפורוצסיורַא ידכ ,(המודכו טרָאװכַאז ןרַאפ וויטקעידַא םעד

 -דנעטשרַאפ .שיזייצנַארפ ןיא סקַאטניס ןשילגנע ןַא ןופ קורדנַײא

 -גנוצעזרעביא יד ,רעטסַײמ-ךַארּפש ַא ןַײז ףרַאד ןעמ זַא ,ךעל

 ךיוא רָאנ ,ץנַאג זיולב טינ ןבַײלב ןצנוק עכלעזַא ַײב לָאז ךַארּפש

 רענילָאּפַא ןעגנַאגעג זיא רעטַײװ ךָאנ .וויטסעגוס ןוא וויסערּפסקע

 ."ןעגנוצעזרעביא-ןָאט, ג"א ענַײז ןיא

 ,שטַײד ףיוא ןרעמָאה ןופ רעצעזרעביא רעטמירַאב רעד וליפא

 רדסכ לָאז לַאניגירָא רעד זַא ,טלָאװעג טָאה; ,סָאפ ךירנַײה-ןַאהָאי

 אאצווו



 טינ לָאז רענעייל רעד ה"ד .גנוצעזרעביא ןַײז ריױפַא ןטכַײלכרודַא

 רָאנ ,קרעוװ ןגייא ןַא טשרמולכ זיא סָאד זַא ,עיזוליא ןייק ןבָאה

 ױזַא ,,.לַאניגירָא ןגעוו ןעגנונָאמרעד ןענעייל םַײב ןפערטנָא דימת

 -ייא ןַײז לָאמוצ קידנקידלַאװעגרַאפ ,רעצעזרעביא רעד טפַאש םורַא

 ןופ ץוחמ אצמנב טינ ,טקעלַאיד ןרעדנוזַאב ןימ ַא ,ןושל םענעג

 יד רַאפ ןכעלדנעטשרַאפ ַא רעבָא ,גנוצעזרעביא רענעבעגעג רעד

 ךיוא .(/ ןפַאשעג רע זיא ריא ןופ סָאװ ,ךַארּפש רעד ןופ רעגערט

 ןַײז ןיא ןגָארטרעבירַא טריבורּפ ןבָאה לָאז ווָאסוירב ירעלַאװ

 ןשינַײטַאל םעד "עדיאענע, סליגריוו ןופ גנוצעזרעביא רעשיסור

 ,סקַאטניס

 סָאװ רָאג לטיּפַאק םעד וצ טַאהעג ןטלָאװ ןדַיי רימ אקווד

 ייס ןוא עשימרא יד ןיא ַײס ךָאד רימ ןבָאה .ןגָאז וצ סקיגָאװ

 -עמ םעד טָא טצונַאב ךנת םענופ ןעגנוצעזרעביא עשידִַיי יד ןיא

 ןטלעז ,עקידנצנעלג עכלעזַא ןבעגעג זדנוא ַײב טָאה סָאװ ,דָאט

 -רעביא ,טינ לָאמ ןייק וליפא רעדָא ,טינ תועט ןייק ןבָאה רימ ביוא

 ךיז טלדנַאה'ס זַא ?םירומא םירבד המב .ןטַאטלוזער ענעגיטשעג

 ןקיבלעז םעד ןוא ןייא ןופ קורדסיוא ןענַײז סָאװ ,תונושל ןגעוו

 םעד ןוא ןייא ןופ ןקָאטש יו ןענַײז סָאװ :רעמ ךָאנ ;טסַײג

 ,עיגָאלָאנימרעט יד ,ןפוא-קנעד רעצנַאג רעד סָאװ ;ןינב ןקיבלעז

 דָארג ,תונושל-גנוצעזרעביא עדייב יד ןופ חוכ:עיצַאיצָאסַא רעד

 -פיוא ןענַײז ,טלעוו עשיכנת יד ,טנעמעלע ןשיכנת םעד ךייש סָאװ

 יו .שיערבעה ןופ ,ןעמונעגרעבירַא טקעריד טינ ביוא ,טיובעג

 .היאר-ןגעק ַא יא ,היאר ַא יא קיטַײצנײא ָאד רימ ןבָאה ,טעז ןעמ

 ןוא ןריטוקסידמורַא טיירב ןוא גנַאל ןינע ןגעוו עקַאט ןעמ ןָאק

 טריטיצ ."ןעגנוצעזרעביא עשיסור ןיא רעמָאה, : װָאנוגעי .נ .א (6

 ."ןצעזרעביא ןופ טפַאשרעטסַײמ, ןיא שיקרַאמ ןועמש ןופ לקיטרַא ןטיול

 .עװקסָאמ .1964 רָאי ןרַאפ ךובלמַאז

 אאוא



 -נעטערּפ טינ .הטיש ןַײז ַײב ןבַײלב טעװ רעצעזרעביא רעדעי

 ןיולב רימ ןליוו ,חוכיו םעניא ןענעקסּפ וצ רעבירעד קידנריד

 ןביוא עדייב יד ַײב יו עקיבלעז יד זיא הטיש רעזדנוא זַא ,ןזַײװנָא

 יד ַײברעד קידנבײהסױרַא לָאמ ַא ךָאנ) רעטכיד עשידִיי עטריטיצ

 -- ךעלכַארּפש -- ןַײז לָאז גנוצעזרעביא עדעי : (...ייז וצ ץנַאטסיד

 לָאגָאג יוװ "זָאלג סָאד ןעז טינ ללכב לָאז; ןעמ ,קיטכיזכרוד ױזַא

 יוװ ןייגנָא ןענָאק לָאז עדעי .(8טרילומרָאפ לָאמ ןייא סע טָאה

 רעבָא .זעיציבמַא סָאד זיא יאדווא .גנופַאש עשידִיי עלעניגירָא ןַא

 ?טכיירגרעד סע רימ ןבָאה יצ ,ַײא .טבערטשעג רימ ןבָאה םעד וצ

 םעד ןגעו -- לָאמ ַא רעדיוװ .ןינע רעטייוצ ַא ןיוש זיא סָאד

 ...ןטּפשמ ערעדנַא זיולב ןענָאק

 -נַא ןייק טַאהעג טינ ללכב ,זדנוא ךיז טכוד ,רימ ןבָאה בגא

 -נָאק רעייז קילדעװ ןענַײז שידַיי ןוא שיזייצנַארּפ :הרירב רעד

 רָאג זיב סוינעג-ךַארּפש ןצנַאג רעייז ,סקַאטניס ,ןפוא-עיצקורטס

 ןשיווצ טייקנדישרַאפ רעד בילוצ ןיוש יאדווא ןוא .קינימנדישרַאפ

 ,זיא עטשרע יד .עידָאסָארּפ רעשידִיי רעד ןוא רעשיזייצנַארּפ רעד

 תמחמ לכ-םדוק ,םעטסיס ןשיבַאליס ןפיוא טיובעג ,טנַאקַאב יװ

 םענופ םעטיר רעד .ּפָארט ןכעלגעווַאב ןייק טינ טָאה שיזייצנַארפ

 ןפַארט לָאצ רעד ךרוד ןבעגעג רעבירעד זיא זרעפ ןשיזייצנַארפ

 -ָארּפ עשידַיי יד .(9הרוש רעד ןיא (רוזעצ) לעטשּפָא םעד ןוא

 ןופ לָאצ רעד ףיוא טיובעג ,עשינָאט-שיבַאליס ַא רעבָא זיא עידָאט

 ,"?ןטײקנײיש עַײרטעג טינ יד;ק : :ןענופ שזרָאשז טל טריטיצ (8

 ,1955 ,זירַאּפ = 165 861165 /ח1106165 *

 ךַײרקנארפ ןיא דָארג סָאװרַאפ ,תוביס יד ןופ ענייא ,בגַא ,זיא סָאד (9

 ןצעזרעביא וצ טיקכעלגעממוא ןגעװ גנוניימ יד ןעמונעגנָא ןרָאװעג ױזַא זיא

 .קרעװ עשירעטכיד ןופ ןעגנוצעזרעביא עשַיַאזָארּפ טײרּפשרַאפ ױזַא ןוא ץיזלַאּכ

 קימטיר רעשיבַאליס טימ ץיזעָאּפ ןצעזרעביא וצ רעטכַײל ,ךעלריטַאנ ,זיא'ס

 ,טרעקעגמוא יװ רעשינָאט-שיבַאליס ףיוא

 אא8א



 ןוא ןפַארט (עצרוק ןוא עגנַאל) עטנָאטַאב-טינ ןוא עטנָאטַאב יד

 -ייצנַארפ ןבעגרעביא ,ןכב ,ןלעװ .ייז ןשיוצ גנוגעװַאב רעד ףיוא

 טַײטַאב טלָאװ ,לקשמ םענעגייא ריא ןיא יונעג ,עיזעָאּפ עשיז

 -גנַאלק ןוא טייקיטרעװ רעשיטעָאּפנגײא רעדעי ןופ ןגָאזּפָא ךיז

 טינ םלועל טסילש סָאד .גנוצעזרעביא רעשידִיי רעד ןיא טייהַײרפ

 ךיז טָאה סָאד לפיוו ףיוא ,ןטיהוצּפָא טימַאב ךיז ןבָאה רימ זַא ,סיוא

 -סַאקעד ,רענירדנַאסקעלַא ןשיזייצנַארפ םעד ,ןבעגעגנַײא זדנוא

 יז קידנרינָאּפסנַארט טרעַײנ ,זרעפ ןשיבַאליסָאטקָא רעדָא ,ןשיבַאל

 .עידָאסָארּפ רעשידַיי רעד ןופ רעטייל-ןָאט רעד ףיוא לָאמ סעדעי

 -רַאפ סָאװ ,רענירדנַאסקעלַא םעד סרעדנוזַאב עגונ זיא סָאד

 -יפיסרעוו רעשיזייצנַארפ רעד ןיא טרָא קידנרינימָאד ַאזַא טמענ

 םעניא זיא עודיכ .רוזעצ רעד ןגעוו עגַארפ רעד אלימב ןוא ,עיצַאק

 רעד ןיא דימת רוזעצ יד רענירדנַאסקעלַא ןשיסַאלק ןטיהעגּפָא

 -נזרעפ םענופ ףוס ןטימ ַײס ןלַאפפיונוצ זומ ןוא זרעפ םענופ טימ

 טַאהעג ןעמ טָאה םניחב טינ .טרָאװ םענופ ףוס ןטימ ַײס סופ

 -יסַאלק רעשיזייצנַארפ רעד טימ רענירדנַאסקעלַא םעד ןכילגרַאפ

 ןופ ןטימ ןיא ךרוד טייג סָאװ ,רוזעצ יד ןוא רוטקעטיכרַא רעש

 דַאסַאפ םענדַארַאּפ םעניא לַאטרָאּפטּפױה ןטימ .,יובעג ןשירעטכיד

 יד זיא זדנוא קילדעװ ..!ןטנצרעפ םעד סקיוודול ןצַאלַאּפ יד ןופ

 -כיו רעד ךרוד טריטקיד רעבָא לכ-תישאר טייקיגנערטש עקיזָאד

 ןרידנַאקס ןצנַאג ןרַאפ לגניצגָאװ סָאד יו רוזעצ רעד ןופ טייקיט

 ַאזַא ןטלַאהנַײא שידַיי ןיא טפרַאדעג רימ ןטלָאװ יצ .זרעפ םענופ

 טינ רעטכיד עשיזייצנַארפ ךיוא ןעיײגַאב תישאר ?טייקיגנערטש

 -ָאר יד ךָאנ טדער רעוו) .הריבע ןַא ןיד ןקיזָאד םעד עגונב ןטלעז

 רוזעצ יד ייז ַײב טדַײנשעצ לָאמוצ (...ענרעדָאמ יד יצ ,רעקיטנַאמ

 .המודכו זרעפ ןטימ ןיא טינ יז זיא לָאמוצ :;ןעייווצ ןיא טרָאװ ַא

 טינ טריפרעד טפָא גנוצעזרעביא רעשידִיי ןיא סע טלָאװ תינשהו

 טייקטלצניקעג ַא וצ ,רקיע רעד ,טרעַײנ ,טייקטלצניקעג ַא וצ זיולב

 אאאו



 ןשידַיי םענופ ןרידנַאקס סָאד תמחמ .רעקיסילפרעביא ןַא ןיטולחל

 ןיולב יו ןעלטימ-עיצַאירַאװ רעמ ךס ַא טָאה זרעפ ןשינָאט-שיבַאליס

 ןעלטימ-עידָאסָארּפ עשידִיי יד ןופ גנודנעוורַאפ עכַײר וצ ַא .רוזעצ יד

 -ייוועניא םענופ טַײװ גנוצעזרעביא יד טריפעגקעװַא רעבָא טלָאװ

 ןיולב ךיז רימ ןבָאה ךיוא רַאפרעד .םעטיר ןשיזייצנַארפ ןטסקינ

 ,ןפַארט לָאצ יד ןרעגנעלרַאפ רעדָא ןצריקרַאפ וצ טביולרעד ןטלעז

 -ָאטױא רוטַארעטיל רעשיזייצנַארפ רעד ןיא ןעמ טרעה בגא

 רַאפ לקשמ ןופ םיללכ יד ללכב ןענעקייל סָאװ ,ןעמיטש ערעטיר

 ןַײז ןיא דישז ערדנַא טבַײרש ױזַא .עיזעָאּפ רעשיזייצנַארפ רעד

 : 1924 רָאי םענופ ךובגָאט

 זרעפ רעשיזייצנַארּפ רעקידעבעל תמאב רעדעי ,,יאדווא;,

 -יוטומ ַא טביילב סָאד טרעַײנ .טרידנַאקס ןרעװ ןָאק ןוא טמעטָא

 ּוװ ּפָארט םעד ןלעטש וצ ַײרפ זיא רעטכיד רעד .ןינע רעקיל

 יו ,לשמל ,רענירדנַאסקעלַא .ַאזַא ,ךיז טייטשרַאפ .ליו רע

 16 ןסטז ח'69+ ןק85 קוט5פ קטז ףט6 16 1606 06 זחסח ס69ש6ז

 -ַאנַא ייוצ ןוא ןבמַאי ירד ןיא רעדנַאנופ טכַײל ךיז טרעדילג

 ןַײז ןיוש ןעמ זומ רָאיטקַא רעטכעלש ַא רַאפ סָאװ רעבָא .ןטסעּפ

 לפיוו .ןפַארט עכַאװש ןוא עקרַאטש יד טָא ןעגנערבוצסיורַא ידכ

 תוחּפה לכל ,ןפַארט עלַא טנעייל ןעמ ןעוו ,זרעפ רעד טָא טניוועג

 ,(ןסטז ח'651 225 קֹוטּפ קטז) ןזרעפבלַאה ןטשרע םענופ ףניפ יד

 רעד ןגעוו ָאי ןיוש ןעמ טדער רָאנ .ןעגנוקנעז ןוא ןעגנובייה ןָא

 ,ןבעגוצ ןעמ זומ ,ןזרעפ עשיזייצנַארפ ןענָאטַאב וצ טייקידנעווטיונ

 ײדנָאּפס ,טסעּפַאנַא ,ליטקַאד ןופ סיוא ךיז ןכַאל ןזרעפ יד טָא וַא

 םוש ןייק ףיוא ןרידנַאקס רעייז ןריזַאב טינ ןָאק ןעמ זַא ;המודכו

 ןסַײרעצ סָאװ ,עטמירַאב רָאג ייז ןשיװצ ָאד ןענַײז'ס ןוא ,ללכ

 ."קירטעמ עדעי

 רעסישזער ןוא רעליּפשױוש רעטמירַאב רעד טָאה ןגעקַאד

 עיצַאזינעצסניא רעד וצ ןרַאטנעמָאק ענַײז ןיא ָארַאב יאול-ןַאשז

 אאאוו



 םיללכ עטמיטשַאב ןרילומרָאפ וצ טוּורּפעג "ערדעפ, סניסַאר ןופ

 טײטשרַאפ ,לכ-םדוק ןוא רקיע רעד ה"ד זרעפ ןשיזייצנַארפ ןרַאפ

 : רענירדנַאסקעלַא ןרַאפ ,ךיז

 וצ ןכילגעג זיא ףַארט רעטנָאטַאב-טינ ַא זַא ,ןָא ןעמ טמענ;

 עקיביוא יד ןיא ןעמ טניפעג ,ןגנַאל ַא וצ רעטנָאטַאב ַא ןוא ןצרוק ַא

 םוצ .וו"אא ןסוכיריּפ ,ןבמַאי ,ןעײכָארט ,ןעײדנָאּפס ןעגנולײטנַײא

 ,?ןטסעּפַאנַא ןוא ןבמַאי ןעמ טפערט ןטסטפָא

 וצ ןפַארט עטנָאטַאב-טינ ןוא עטנָאטַאב ןופ שינעכַײלג יד

 -גנידַאב ךָאנ שיזייצנַארפ ךייש סָאװ רעבָא זיא עצרוק ןוא עגנַאל

 יו ןענעשרד קוסּפ םעד ןָאק ןעמ ,ללכה .ךעלגערפּפָא ןוא ךעל

 עידָאסָארּפ רעשינָאט ַא ןופ ןעמעטסיס ןוא ןעמרָאפ ;ליװ ןעמ

 ..ןגָארטרעבירַא טכַײל ױזַא טינ רעשיבַאליס ַא ףיוא ךיז ןזָאל

 זרעפ ןשיזייצנַארפ םעניא םַארג רעד זיא םעד תמחמ אקווד

 הדבוע יד ךיוא לייט םוצ סיוא טריפ רע .טייקיטכיוו רעסיורג ןופ

 -ןעמַארג רעד זיא בגא .זרעפ םענופ קיזומ רעד ןיא םעטיר םענופ

 -ירָא ןַא ןיא יו חוכ ןרענעלק ןייק טינ ןופ גנוצעזרעביא ןַא ןיא םרוג

 -ַאב ןביוא יד ךרוד ,ךיז טייטשרַאפ ,טריגער) גנופַאש רעלעניג

 ךיז רימ ןבָאה עקַאט רעבירעד .(ןסעצָארּפ עשיפיצעּפס ענעבירש

 ךיוא רָאנ םַארג םעד זיולב טינ ןטלַאהוצנַײא טימַאב םוטעמוא

 -עג ,עטציירקעג ,(עכַאלפ) עקידהרוש-ייווצ : רדס ןַײז ןוא ןימ ןַײז

 ןעמַארג עכעלבַײװ ןוא עכעלנעמ ןשיווצ טַײבּפָא םעד ,עטלטרַאג

 -ירָא םעד ןעגנַאגעגכָאנ סנטסניימ רימ ןענַײז ןטענָאס יד ןיא .וו"אא

 יד תמחמ ,ןיד יּפ לֶע טינ ןעוועג זיא רע ּווװ ,ןטרָאד ךיוא לַאניג

 ןוא דנירגַאב ריא טפָא רעייז טָאה טייקיסעמלגערמוא עקיזָאד

 רעדָא ,רדס-ןעמַארג םעד טרעדנעעג ןבָאה רימ ּוװ טרָאד .טַײטַאב

 ןלַאפ עטפָא וצ טינ ,עכעלטע ןיא זַא ,הדומ ךיז רימ ןענַײז ,ןימ

 םעניא .טנָאקעג טינ שרעדנַא ןבָאה רימ לַײװ ,ןעשעג עקַאט סע זיא

 עלַא טינ טָאה זדנוא קילדעוװ סָאװ ,םעד בילוצ רעבָא ןלַאפ בור

 אאאווו



 ןרעדנַא םעניא גנוקריו רעקיבלעז רעד רַאפ טגױטעג סע לָאמ

 -סױרַא טָאה גנורעדנע יד זַא ,ןעמוקעגרָאפ זיא זדנוא ה"ד .ןושל

 םעד ןוא דנירגַאב םעד רערָאלק ,רעסעב שידִיי ןיא טכַארבעג

 .רדס ןרעדנַא ןַא וצ טריפעג לַאניגירָא םעניא ןבָאה סָאװ ,טַײטַאב

 רעד ןשיוװצ טייקנדישרַאפ יד זַא ,ןעניימ טינ רעבָא ףרַאד ןעמ

 רערעדנוזַאב ַא זיא עידָאסָארּפ רעשידַיי רעד ןוא רעשיזייצנַארפ

 -נַא רעדעי ףיוא ןצעזרעביא םַײב יו רערעסערג ןייק טינ .לושכמ

 גנורַאפרעד יד .עידָאסָארּפ רעשינָאט-שיבַאליס טימ ךַארּפש רעד

 שידַיי ףיוא שיזייצנַארפ ןופ עיזעָאּפ ןצעזרעביא זַא ,זדנוא טנרעל

 .ןעמעלבָארּפ עכעלגיזַאבמוא ,עשיפיצעפס ןייק סױרַא טינ טפור

 ןושל רעשיטעָאּפ רעשידִַיי רעזדנוא טרעהעג ףוס לכ ףוס תמחמ

 שיערבעה ןופ ןעמונעגנַײרַא ןוא -רעביא טָאה רע סָאװ ,ץלַא טימ

 ןוא עשיטסירָאלקלָאפ ,עשידומלת ןוא עשיכנת ןופ ,שימרא ןוא

 -יסּפ רעשיעּפָאריײא ןימעגלַא רעד וצ טרָאפ ,ןטנעמעלע עשידיסח

 -לעז ןוא ןקידנפואנגייא ןרעדנוזַאב םעד ןיא עקַאט .ערעפס רעשיכ

 רשפא טגיל ןשַיעּפָארײא ןוא ןשיחרזמ ןופ ץלעמשפיונוצ םענעט

 ןייק טינ ןענַײז ןעגנוציירק עלַא יד, .ןח ןוא םעט רערעדנוזַאב ןַײז

 רָאנ ,עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןופ טעטילַאניגירָא רעד רַאפ רעטש

 עיזעָאּפ עשידִיי יד, -- רעגנַאמ קיציא טגָאז -- "טרעקרַאפ דָארג

 .(10"טנעמַארעּפמעט ןשידִיי ןיא טלגיּפשעגּפָא ,טלעוו עצנַאג ַא זיא

 ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל יד ןיא טָאה ךַארּפש עשיטעָאּפ עשידַיי יד

 עקידלַאװעג ַא -- ךרוד רעטַײװ ךָאנ טכַאמ ןוא -- טכַאמעגכרוד

 "יא ןַא ןעוו .ןטייקכעלגעמ עלַא ךיז ןיא טגָארט ןוא גנולקיװטנַא

 םערָא וצ טשרמולכ זיא סָאװ ,שידַיי רעביא טגָאלק רעצעזרעב

 -= .ןכַארּפש עשיעּפָארײא עסיורג יד ןופ ןסנַאוינ עלַא ןקירדוצסיוא

 רָאנ ,שידִיי ןופ טינ טייקמערָא רעד רעביא ןגָאלק זיולב רע לָאז

 .1947 ,סַאי ,"גנוטכיד עשידִיי עַײנ; גנולמַאז רעד וצ טרָאװריפ (0

 אאאוש



 זַא ,שוריפב טסייו תורוש יד ןופ רעבַײרש רעד !שידַיי ןַײז ןופ

 דלוש יד טינ סע זיא ,ןעגנולעג טינ םיא זיא גנוצעזרעביא ןַא ביוא

 !דלוש סרעצעזרעביא םעד ,ענַײז אלא ,ךַארּפש רעד ןופ

 -ישרַאפ ןענַײז ךַארּפש רעדעי ןיא סָאװ ,זיא ןינע רעדנַא ןַא

 ןיא .טלקיװטנַא רעקיניוו רעדָא רערעמ סעּפורג עשיסקעל ענעד

 -לעז רעדָא רעטפָא טצונַאב סעּפורג עטמיטשַאב ןרעוו ןושל ןייא

 -טינ יד .ןרעדנַא ןַא ןיא יו רעמערָא רעדָא רעכַײר ןענַײז ,רענעט

 -ישרַאפ ןיא סעּפורג עשיסקעל יד ןופ גנולקיװטנַא עקיסעמכַײלג

 טמוק סָאװ ,ןעמָאנעפ-טנורג רענײמעגלַא ןַא זיא תונושל ענעד

 גנע .גנוצעזרעביא רעדעי ַײב קורדסיוא םוצ טלוב סרעדנוזַאב

 יד ןעילַאער יד ןופ םעלבָארּפ רעד ךיוא זיא םעד טימ ןדנוברַאפ

 ןומ ןוא רעצעזרעביא ןדעי רַאפ ןעניישרעד ןעמעלבָארּפ עקיזָאד

 םענײמעגלַא ןטימ םכסה ןיא דײשַאב ַא ןעניפעג לַאפ ןדעי ןיא

 .ןושל םענעבעגעג םענופ טײקנּפַאשַאב רעד טימ ןוא טסַײ

 טירָאלָאק םעד ןבעגוצרעביא רעבירעד טינ ןרידנעטערּפ רימ

 -עג ָאי ןבָאה רימ סָאװ וצ .(11ךַארּפש רעשיזייצנַארפ רעד ןופ

 ןשיזייצנַארפ םענופ טירָאלָאק םעד ןבעגוצרעביא זיא ,טבערטש

 עסיוועג ?טשידִיירַאפ; רימ ןבָאה ןלַאפ ענלצנייא ןיא זיולב .טסַײג

 עדַא רעטמירַאב סרַאסנָאר ןיא ,לשמל ױזַא .רעדליב יצ ,רענעט

 ןשידִיי טכע ןטימ ןבעגעגרעביא ושושחסחחס, 8//סחּפ עסֹוז רימ ןבָאה

 ךיוא ַײברעד קידנעייגרעביא ,"הלכ רעטסעווש ןַײמ ,סױרַא םוק;

 סרעלדָאב ןיא יצ .(רעטַײװ -- םעד עגונב) ?וד; ףיוא "ריא, ןופ

 םילכ יד :ןעילַאער יד ןטיברַאפ רימ ןבָאה ?עינָאמרַאה-טנווָא;

 לשמל ,ןעשעג יאדװא ןוא יאדוװװא לָאמוצ סָאד זיא טסּוװַאבמוא םגה (1

 שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,ץַאזַײב ןוװיטַאלער םענופ ןצונאב ןטפָא םעניא

 ַא ןופ חוכ רעד זיא אזַא .(םטו ןוא םעפ טימ ןצַאז יד) .שיזייצנַארפ רַאפ

 ןוא ןסיװ ןַײז ןָא לָאמוצ ,רעצעזרעביא םעד ןַײרא טּפעלש יז זַא ,ךַארּפש

 .ןפוא-גנוקיטלַאטשעג ריא ןיא ,ןליװ ןַײז ןגעק וליפא טּפָא

 אאאע



 רעד .עשידַיי ףיוא טסנידסעטָאג ןכעלטסירק םענופ ןטובירטַא ןוא

 ןָאטעג סע ןבָאה רימ זַא ,ןביילג קפס יתלב זדנוא טעװ רענעייל

 -כעט ערעדנַא רעדָא -םַארג בילוצ ,טייהרענעגנוװצעג ,הלילח ,טינ

 ױזַא זַא ,טכודעג ךיז טָאה זדנוא טרעַײנ .ןטייקידנעוװטיונ עשינ

 ןַײז ןוא טימעג ןשידַיי ןפיוא רעקידוועקריוװ ןַײז דיל סָאד טעװ

 יד זַא ,ןַײז הדומ טינ רימ ןלָאז סָאװרַאפ ןוא .טלעוו-םענפיוא

 וצ האנה יד -- ןעוועג רשפא זיא הביס עטספיט ןוא עטצעל

 .ןיהַא טָא אקווד טרָאװ ןכרוד ןריפ ןזָאל לַאפ םעד ןיא ךיז ןענָאק

 ךרוד טעוװו גנוצעזרעביא יד זַא ,ןעמוקעגרָאפ זדנוא זיא'ס ,ה"ד

 ןרילרַאפ טינרָאג לַאניגירָא רעד ןוא רענעש רשפא ןרעװו םעד

 ,טגָאזעגרעטנוא טַאהעג זדנוא לוק טסקינייװעניא ןַא טלָאוװ'ס יװ

 ..ןבעגכָאנ קַיור רימ ןענָאק ָאד ,השקשינ זַא

 ןטרעקרַאפ ַא רימ ןעגנערב ,ןזַײװַאב וצ רעטלוב ךָאנ סָאד ידכ

 -נעמיטנעס, :ןעלרעוו ןופ דיל ןטריטיצ ןביוא םעניא :ליּפשַײב

 עפָארטס יד רימ ןבָאה "?סעומש רעלַאט

 -- 8ח! 169 06גטא ןסטז5פ 06 םסחחסטז 6

 סט חסט5פ ןס1סחֹוסחּפ חס5 0000069. -- 691'0 ןטס0551016,

 : טצעזעגרעביא

 ךעלגעט ןבָאה רימ ןעװ ןטַײצ עכעלקילג ,ָא --

 .ךעלגעמ זיא סע ..טסייװ רעװ -- ! ןּפיל יד ןטּפָאהַאב

 -- ןגָאז וצ רעכעלשידִיי ךס ַא ןעוועג רשפא טלָאװ'ס

 ךעלגעט ןבָאה רימ ןעװ ,ןטַײצ עכעלקילג ,ָא --

 .ךעלגעמ זיא סע ..טסיײװ רעװ --- ! ךיז טזדלַאהעג ןוא טשוקעג

 -רעוו יד ןדייר ןזָאל טנָאקעג טינ ןפוא םושב רעבָא ןבָאה רימ
 ןטלָאװ'ס יו ,ױזַא קרַאּפ ןשיזייצנַארפ ןטלַא םעניא סנטָאש עשינעל
 ןעװעזָאירעב ַא ןיא לרָאּפ-עביל שידִיי ַא ןופ סנטָאש יד טדערעג

 אאאשו



 -עג ױזַא טינ זדנוא זיא לַאפ םעד ןיא .לשמל ,עטיל ןיא לדלעוו

 -רַאפ; וצ :טרעקרַאפ יו עשיזייצנַארפ סָאד ןשידִיירַאפ ןיא ןעגנַאג

 ןיא רעבָא רימ ןבָאה עשזיסָאװרַאפ ...עשידִיי סָאד ?ןשיזייצנַארפ

 ןוא "תכורּפ ַא יו; למיה םעד ןעגנעה טזָאלעג דיל סרעלדָאב

 ?ץנַארטסנָאמ ַא יו טָאטשנַא "דימת-רנ ַא יו; קנעדנָא םעד ןטכַײל

 גנושידִיירַאפ :ןתוכייש עטסקינייװעניא יד עגונ רעדיוו זיא סָאד

 רעזדנוא קילדעװ -- טינ ןיטולחל ָאד טרעטש ןעילַאער יד ןופ

 ,טנװָא םענופ עינָאמרַאה עזעיגילער-ךעלרעַײפ יד -- ליפעג

 ! טרעקרַאּפ

 ןיא ןעגנַאגעגפיוא ,ןעילַאער יד ּוװ ,ליּפשַײב רעטירד ַא טָא ןוא

 טגייב סָאװ ,ךאלמ רעד :ףיונוצ ךיז ןפערט ,סערעפס עקידכוּפיה

 -סיורָאפ טינ סָאד,; דיל סרעלדָאב ןיא טלעװ רעד רעביא ּפָארַא ךיז

 םוצ ןטיימורט סָאװ ,יד ןופ רענייא קפס יתלב זיא ,(12 "ענעעזעג

 .סעלַארדעטַאק עשיטָאג יד ןופ ןפעילערַאב יד ףיוא ?טּפשמ ןטצעל,

 רפוש ןיא טזָאלב סָאװ ,ךאלמ רעד ךיוא טרעהעג ףוס לכ ףוס רעבָא

 ...םַאטש ןקיבלעז םוצ ,חישמ לש

 טָא ?טסַײג ןופ טירָאלָאק טרעַײנ ,ךַארּפש ןופ טירָאלָאק טינ

 ךיוא ָאד ןוא גנוצעזרעביא ןופ הלודג יד ,תועמשמ ,טגיל ָאז

 סָאװ ,ייוצ עכלעזַא רעדנַאנופ לייט ייג .טייקירעווש עטסערג ריא

 ךיז טזומעג רימ ןבָאה ,לשמל ,טָא !סנייא תמאב ךָאד ןענַײז

 -גזייוופיט ןוא רעשיּפיט טסַײג ןשיזייצנַארפ ןרַאפ ַאזַא ןופ ןגָאזּפָא

 ןביא רעד ןופ רעגנעהנָא יד .טָאג "ןצריא, יו םערָאפ רעקיד

 טּפַאכעגנָא רשפא ךיז ןטלָאװ הטיש-"גנודמערפַאב, רעטנָאמרעד

 "ץריא; ייג טנייה .טייהנגעלעג רעטקישעגוצ ןיילַא טָאג ןופ ַאזַא ןיא

 ,לידבהל ,ןעמוקעגסיוא זיא עקיבלעז סָאד (12 ...!שידִיי ףיוא טָאג

 ,314--312 ןטַײז עע (2
 טינ סע זיא שטַײד ןיא (רעקיניײװ םגה) ןוא שיסור ןיא ךיוא בגנא (3

 אאאצוו



 "ריאע רעשיזייצנַארפ רעד ּוװ ,ןעיורפ וצ ןעגנודנעוו ַײב לָאמוצ

 ןוא ענדָאמ-הנושמ ןעגנולקעג טפָא שידַיי ףיא אמתסמ טלָאװ

 ןיא טינ טַײװ) ןלַאפ עכעלטע ןיא רימ ןבָאה טרָאפ .טלצניקעג

 -בוס יד טָא ןטלַאהוצנַײא טימַאב ךיז רעדיל סרעלדָאב ןיא (עלַא

 לָאר עטמיטשַאב ַא ,טנַאקַאב יו ,טליּפש סָאװ ,עיצַאדַארג עליט

 -ישרַאפ טימ ענעדנוברַאפ ,ןעלקיצ-רעדיל ענעדישרַאפ ענַײז ןיא

 ,ייז וצ גנויצַאב סרעטכיד ןטימ ןוא ןטלַאטשעג-ןעיורפ ענעד

 -ָאק-ךַארּפש ןגעו טינ טדער ןעמ ןעוו ,זיא שרעדנַא סעּפע

 טָאה לפיוו !םלוע לש ונובר .טירָאלָאק-טַײצ ןגעוו טרעַײנ ,טירָאל

 ןופ קרעװ ַא ןעמ ףרַאד יצ !ןטירטשעגמורַא םעד ןגעוװ ןיוש ןעמ

 ,ךַארּפש רעשִיַאכרַא ןַא ןיא טסַאפרַאפ ,רעטרעדנוהרָאי ענעגנַאגרַאפ

 טימ ?עכָאּפע רענעבעגעג רעד ןופ ןושל םעד ןיא ןצעזרעביא

 ױזַא קרעװו עטצעזעגרעביא סָאד ףרַאד יצ :רעטרעװ ערעדנַא

 ףיוא לַאניגירָא רעד טקריוװעג טָאה'ס יו ,רענעייל ןפיוא ןקריוו

 עקיטנַײה יד ףיוא טקריו רע יוװ ױזַא יצ ?רעלטַײצטימ ענַײז

 ַא טצעזעגרעביא ה"י ןט19 ןיא ערטיל ךָאד טָאה טָא ?רענעייל

 .ה"י ןט14 ןופ שיזייצנַארפ ןיא "םונהיג; סעטנַאד ןופ טנעמגַארפ

 עגונב םעלבָארּפ רעקיבלעז רעד ךיז טלעטש גנולמַאז רעזדנוא ןיא

 טלָאװ הטיש רעקיזָאד רעד קילדעװ .עבַאל זיאול ןופ ןטענָאס יד

 .טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ שידִיי ןיא ןצעזרעביא ייז טפרַאדעג ןעמ

 ןופ גנוצעזרעביא ןַא ןבָאה טפרַאדעג טלָאמעד רעבָא טלָאװ ןעמ

 סָאװ ,ןכַארּפש עקיזָאד יד ףיוא ןרעלדָאב ןופ רעצעזרעביא יד ןוא .ךעלגעמ
 ןעגנודנעװ עלַא רעביא ןצעז ,קרעװ ערעייז ןעז וצ טייהנגעלעג טַאהעג ןבָאה רימ
 טָאג "ןצריא, רעבָא טלָאװ שידִיי ףיוא ."וד, טימ (ןעיורפ וצ ךיוא) טָאג וצ
 1965 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא דָארג ,בגא .עינַאריא עפרַאש זיולב טַײטַאב
 געמ יצ ; עיסוקסיד ַא ןביוהעגפיוא עסערּפ רעשיזייצנַארפ רעד ןיא ךיז טָאה
 -סיד יד .טליײטעצ קרַאטש ןענַײז ןעגנוניימ יד ? טָאג ןצוד ןעמ לָאז יצ ,ןעמ
 .ןרעיוד ךָאנ טעװ יז גנַאל יװ ,טסייװ רעװ ןוא רעטַײװ טייג עיסוק
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 .לכיב-רעטרעוו לעיצעּפס ַא תוחּפה לכל יצ ,גנוצעזרעביא רעד

 ןימ םוצ רעכיג טרעטנענרעד ךיז טלָאװ סָאד זַא ,ךיז טכוד זדנוא

 רימ .טסנוק-גנוצעזרעביא ?עכעלטפַאשנסיוװא רעדָא ,"עטנרעלעג;

 ןַײז טנָאקעג סע טלָאװ ןלַאפ ענלצנייא ןיא זַא ,טינ ןענעקייל

 -סיוא ענעטלעז ןיא ץוחַא זַא ,טינ ןביילג רימ רעבָא ,לופטקעפע

 ,יאנת ןקידתודוסי םעד ןליפרעד גנוצעזרעביא ַאזַא ןָאק ןעמַאנ

 -עגייא ןַא ןופ קורדסיוא ןַײז :טרילומרָאפ ןביוא ןבָאה רימ סָאװ

 .עיצַאנימוליא-רעטרעוו רענ

 -יא רעקיזָאד רעד ןבעג :ךַאז רעדנַא ןַא ןעוועג זיא קיטיינ

 רעבירעד טָאה רעצעזרעביא רעד .ךירטש ןשַיַאכרַא ןַא גנוצעזרעב

 ,טרָאד ןוא ָאד רעטרעוו עשידַיי-טלַא ,סעמרָאפ-ץַאז טצונַאב ייז ןיא

 טינ לָאמ ןייק ייז רע טלָאװ ןעגנוצעזרעביא ערעדנַא ןיא סָאװ

 ?טלָאװעג טָאה רֶע סָאװ טכיירגרעד םעד טימ רע טָאה יצ .טצונַאב

 םעד הבושת יד ןזָאלוצרעביא סיוא טמוק לָאמ ןטסלפיוו םוצ ןיוש

 טָאה עשזיסָאװרַאפ :ןגערפ רענעיל רעד ,רע טעװ ןוא .רענעייל

 םיכַאָאשז ַײב ןפוא ןקיבלעז םעד טצונַאב טינ רעצעזרעביא רעד

 זילב רעצעזרעביא רעד םעד ףיוא ןָאק ?ןרַאסנָאר יצ ,יעלעב-יד

 ןופ טצעזעגרעביא טָאה רע סָאװ ,רעדיל עכעלטע יד זַא ,ןרעפטנע

 יו עיצַאזיליטס וצ ןסיוטשעג רעקינייו םיא ןבָאה ,רעטכיד יד טָא

 .עבַאל זיאול ןופ ןטענָאס יד

 ןופ ןגַארפ יד טּפעשעגסױא םעד טימ ,סע טסייה ,ןענַײז יצ

 עבַאגפיוא סרבחמ םעד !טשינ ירמגל ?גנוצעזרעביא רעשירעטכיד

 ןגעו ללכב זיולב ןבַײרש וצ טינ :ערעדנַא ןַא ןעוועג ןירעד זיא

 יו ערעטנעטעּפמָאק רַאפ רעביא רע טזָאל סָאד .ןעגנוצעזרעביא

 רעכעלנעזרעּפ ןַײז ןגעוו לסיב ַא לכ-םדוק ןבַיירש וצ טרעַײנ .רע

 עיזעָאּפ עשיזייצנַארפ ןצעזרעביא םַײב גנורַאפרעד רעשירעפַאש
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 -קנעווק ,ןעגנולכיורטש ענַײז ,ךרד ןַײז ןטכַײלַאב וצ :שידַיי ףיוא

 רימ ןליוו עקַאט רעבירעד .םיחוכיוו עטסקינייװעניא ןוא ןשינעל

 זדנוא :ןגָאז זיולב ?טּפשמ, ןרַאפ "טרָאװ ןטצעל,; רעזדנוא ןיא

 ןצעזרעביא ןיא טרעַײנ ,יונעג ןצעזרעביא ןיא ןעגנַאגעג טינ זיא

 .קיטכיר

 סע טייג ,ןעגנוצעזרעביא ןופ רענעייל ןרַאפ ,םיא רַאפ ןוא

 ןַא שטָאכ ,רירפיוא ןשירעלטסניק םעד ןריּפשרעד וצ ,לכ"-םדוק

 ייב סױרַא טפור סע סָאװ ,גנולסיירטפיוא רעד טָא ןופ גנַאלקּפָא

 לכל ,סָאד זיא .רקיע רעד זיא סָאד .לַאניגירָא רעד רענעייל ןַײז

 טינ תולאש ערעדנַא עלַא ןענַייז ,טכיירגרעד ,לייט םוצ תוחּפה

 י.ךעלרעפעג רעמ טינ רעבָא ,ךיז טייטשרַאפ ,לוטב

 .ה

 רעקיטכיר רעדָא ,ןעייסע עצרוק יד ןגעוו רעטרעװ רָאּפ ַא

 ַא ןבעג וצ רבחמ רעד טינ טרידנעטערּפ ָאד ךיוא .ןעגנונעכייצרַאפ

 -עטסיס זיא-טינ רעסָאװ ַא קילדעו טיובעגפיוא ,ךַאז עטצנַאגרַאּפ

 רעקידנטַײטַאב ַא סָאװ ,ןעגנוצעזרעביא יד וצ ךוּפיהל .עיצַאזיטַאמ

 ןענַײז ,טכעלטנפערַאפ ןעוועג טינ ץעגרע ןיא ךָאנ זיא ייז ןופ לייט

 "וצ סנטסניימ ,טקורדעג ןעוועג ןיוש עלַא טעמכ ןרַאטנעמָאק יד

 עקַאט ןענַײז ייז .ןריטנעמָאק ייז סָאװ ,רעדיל יד טימ ןעמַאז

 -ַאב וצ טרָאװכָאנ יצ ,ריפנַײרַא ןימ ַא יו ןבירשעגנָא ןרָאװעג

 -רַאפ יו ןדויטע-טייהנגעלעג רעכיג ,ןכב .ןעגנוצעזרעביא עטמיטש

 עטלדנַאהַאב יד ןּפעשוצסיוא טינ ןרידנעטערּפ ייז .ןעייסע עקיכיז

 רעמ סעּפע רשפא ,סנטסכעה .ןַײז וצ שדחמ סָאװ סעּפע יצ ,עמעט

 .רעטכיד ַא ,רעדיל לקיצ ַא ,עמעָאּפ ַא ,דיל ַא ןטכַײלַאב וצ

 ןבעגוצסיורַא ייז ןסָאלשַאב רבחמ רעד טָאה םעד בילוצ זיולב

 .ןעגנוצעזרעביא יד טימ ןעמַאזוצ
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 קילדעװ .רעלדָאב לרַאש ןגעוו ךָאנ טרָאװ ךעלנעזרעּפ ןייא

 ןַײז ןעמ טעז ,גנולמַאז רעד ןיא טמענרַאפ רע סָאװ ,טרָא םעד

 קידנענעיל זַא ,הדומ ךיז זיא רע .רעצעזרעביא ןרַאפ טַײטַאב

 -- ךָאנ רעמ ,לומיטס ןטשרע םעד ןעמוקַאב רע טָאה ,ןרעלדָאב

 -נַארפ ןשידַיירַאפ ןווּורּפ וצ ,"לעּפַאב ןטסקינייװעניא, ןטשרע םעד

 סָאד זַא ,ןריזיצערּפ ךָאנ רימָאל .ןעגנופַאש עשיטעָאּפ עשיזייצ

 םיא ןופ סָאװ ןוא טּפַאכרַאפ ױזַא םיא טָאה סָאװ ,דיל עטשרע

 ,העיסנ רעכעלרעפעג רעקיזָאד רעד ףיוא טזָאלעגקעװַא ךיז רע טָאה

 ."עזַײר וצ גנודַאלנַײא; ...ןעוועג זיא

 ןפישוצמורַא ףיוא טינ רעצעזרעביא רעד טרעה םעד טניז

 -רעטנוא ,תונכס טימ לופ טּפָא ןיא סָאװ ,םי ןקיזָאד ןפיוא ךיז

 .רעהַא ןוא ןיהַא לפיש ןַײז ןפרַאװ סָאװ ,סמערוטש ,ןזדלעפ עשימי

 ענעטניצַאיה לָאמוצ סיוא ךיז ןטיײרּפש טרָאד זַא ,טסייו רע רעבָא

 עקידוװעגנילק ליפ ױזַא ןעור ןשינעפיט יד ןיא ןוא ןטנָאזירָאה

 ןוא ןרעהרעד רעדנע ייז ןָאק רעצעזרעביא רעד ביוא .תורצוא

 ןַא ןריּפשרעד ןזָאל ןוא ןזַײװ ןוא ןענעגיײאנָא ךיז יו ,ןעזרעד

 סָאװ ,סעּפעא עזַײר ןַײז ףיוא דימת רעבָא רע טניפעג ,ןרעדנַא

 זַא ,רעדנּווװ עשז-סָאװ .קידנרעטסַײגַאב ,קידנשיורַאב ,?ַײנ זיא

 טימ ,עזַײר ַאזַא וצ ןדַאלנַײא רענעייל םעד ךיוא ךיז טליוו םיא

 ןיא ןריּפשרעד ,רענעייל רעד ךיוא טעװ רשפא זַא ,גנונעּפָאה רעד

 ןופ ךיוה ןכַאװש ַא ןַײז לָאז ,סָאװ-סעּפע ןעגנוצעזרעביא יד טָא

 ."רעביל טניוו-םי ןדעי ןופ זיא, סָאװ ,"טפול רעדלימ סכַײרקנַארּפ;

 רעטסעב רעד ,רעצעזרעביא םעד ,םיא רַאפ ןַײז טעװ סָאד

 ,רכש

 .1965 רַאורבעפ ןיא ,ןּפלַא רעיָאווַאס יד ןיא
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 א רעבָא ןבָאה סָאװ ,ןיפ ןשינכעט ןופ רשפא ,ןעגנוקרעמַאב ייווצ

 טינ ןצונַאב ,טנַאקַאב יװ .טירָאלָאק : ןינע ןטימ ,עקידנסיוא ןַא םגה תוכייש

 -לעטשּפָא םוש ןייק רענילַאּפַא םָאֵיג טניז ךרעב רעטכיד עשיזייצנַארפ בור רעד

 ׁשידָיי א ןפַאש ןה : ןטײקירעװש ליפ ױזַא ַײב .ןעגנופַאש ערעייז ןיא סנכייצ

 יײברעד ןטלַאהנַײא ןה ,גנוצעזרעביא יד ןריּפש טינ םיא ןיא לָאז ןעמ סָאװ ,דיל

 לכל ךיז טגעמעג רעצעזרעביא רעד טָאה ,לַאניגירָא םענופ טירָאלַאק םעד

 טזָאלעגסױא רעבירעד טָאה רע : טײקטכַײל רעד טָא טימ ןייגליוװ ןזָאל תוחּפה

 םעניא ָאטינ ןענַײז יז ּוװ ,ןעגנוצעזרעביא עלַא ןיא סנכיײצ-לעטשּפָא יד

 .לַאניגירָא

 טסקעט ןיא ןעמענ עשיזייצנארפ עלַא .ןעמענןגייא ךייש סָאװ ,תינשהו

 -עגסיוא שיטענָאפ טייקכעלגעמ טיול ןוא) טנַאטַאב זרעפ ןשירטעמ ןיא ןענַײז

 -םדוק ,ערעדנַא ַײב .(המודכו אורקַאלעד ,עיװַאפ) שיזייצנַארפ ףיוא יװ (טגייל

 עשיזייצנַארפ יד ןעמעװ טימ ,לשמל ,ןעמענ-'רעטעג עשימיור-שיכירג יד ַײב לכ

 ?לב ךרדב ךיז רימ ןבָאה ,ןָאט וצ ליפ ױזַא ןבָאה ה"י ןט16 םענופ רעטכיד

 עכעלטע טימ .גנונָאטַאב רעשינַײטַאל רעקידרוקמ רעד ַײב ןטלַאה וצ טימַאב

 ןוא ץונַאב ןטעװעדנופעגנַײא ןיוש ןכרוד טריטקיד ,ןגעווטסעדנופ ןעמַאנסיוא

 וצ ןריפ אלימב םעטיר רעד טעװ ףוס לכ ףוס .ליפעג-ךַארּפש םענעגייא

 -עג ןבָאה ייז יװ ,ױזַא רעטרעװדמערפ ערעדנַא יצ ,ןעמענ עכלעזַא ןענָאטַאב

 ...ןיבי ןיבמהו .רעהעג סרעצעזרעביא םעניא ןעגנולק

 ןבעג וצ טגָאזעגּפָא ךיז רימ ןבָאה סעיצַארטסוליא יד ןופ בַײלקּפָא םַײב

 ַארּפער וצ ףיוא טצענערגַאב ךיז ןוא רעטכיד ןדעי ןופ דליב א טגנידַאבמוא

 עטיל רעדָא ןשירָאטסיה ןופ ןעגנונעכייצ ןוא סערויװארג עכעלטע ןריצוד

 ןט16 ןופ סערויװארג עשירעלטַײצטימ לשמל ױזַא .טַײטַאב ןשירעלטסניק-שירַאר

 תורעה יד .אפוג רעטכיד יד ןופ ןטערטרָאּפָאטױא ךיוא ןוא ןעגנונעכייצ יצ ,ה"י

 -ָאיב עטסקיטײנ עמַאס יד זילב ןבעג וצ ןסיוא ןענַײז ךוב םענופ ףוס םוצ

 עטנַאקַאב קינײװ עכעלטע ןשטַײטרַאפ וצ ןוא ץזַײװנָא עשיפַארגָאילביב ןוא

 .ןעמענ-ןגייא ןוא רעטרעװדמערפ

 אוו
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 טי יז ' יב שוי וו



 א טענָאס

 ןענופעג לָאמ ַא רעצעמע ךיז טָאה יצ

 טיהרַאפ טָאה ןוא סילוא יו רעגילק ךָאנ

 ,טימעג ַײרפ ןַײז טָאג :עביל ןקנילפ ןופ

 ןענופרעד דַײל ךיא יו ,ןדַײל טינ לָאז רע

 טימ רעד ןיא ןסָאשעגכרוד רימ טָאה רע

 ,ןענורעצ ןַײז דלַאב טולב ןַײמ טעוו'ס ןוא ,ץרַאה ןַײמ

 ,ןענורב ןקידנלַאװק ַא ןופ רעסַאװ יו

 .טיג גנולייה ןייק טינ רימ ןיילַא רע ביוא

 :ןוחצנ ןוא לרוג רעשילרעטסיוא ןַא

 ןכָאטשעג ןָאיּפרָאקס ַא ןופ ןעוועג טלָאוװכ יו

 .סיב ןבלעז ןכרוד גנוזענעג ךוז ןוא

 ןכָארבעגנַײא ןרעװ טינ םעד ןופ ליװ ךיא

 -- ןכָאירעטנוא וצ םיא ךיז ַײברעד שטניוװ ןוא

 !סיז יװ ,יוא רָאנ .ברַאטש ךיא ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ



 ב טענָאס

 יא

 ,טרעקעגּפָא ןקילב ,ןגיוא עניורב

 ,ןעגנַאב טימ לופ ןרערט ,ןצפיז עסייה

 ,ןעגנַאגרַאפ שינעטרַאוװ ןיא ,טכענ עצרַאװש

 !טרעהעג רימ טינ ריא סָאװ ,געט עלעה

 ,טרעגַאב שינעּפָאה ,ָא ,טעבעג קירעיורט

 ןעגנַאלרַאפ ןיא ןריולרַאפ טַײצ עגנַאל

 ןעגנַאפוצנַײרַא ךימ ןצענ טנזיוט

 !טרעשַאב ךָאנ רימ זיא סָאװ ,סטכעלש סָאדלַא

 !רעגניפ ןוא טנעה ,ָא ,רָאה ,סמערָא ,ןרעטש

 :רעגניצ-ןעמַאלפ ,סעפרַאה ,ןעלדיפ עסיז

 ,גנוי-רעַײפ ,וטסגָארט ןעלקַאפ לפיוו

 ,רעטיב יוװ ,יוא רָאנ .בַײװװ ןכַאװש םעד ,רימ רַאפ

 ,רע טילגעצ ץרַאה ןַײמ סָאװ ,רעקַאלפ םענופ זַא

 .קנופ ַא ריד ףיוא טינ וליפא טלַאפ סע



 ג טענַאס

 ,טסיזמוא ןעגנופָאה ,עגנַאל ןעגנַאלרַאפ
 ,ןרערט ,ןרערט ,ןצפיז עקירעיורט .ָא

 ,ןרעװ ןכַײט ייווצ ,סנענורבלעווק ןענָאק סָאװ
 .טסילפ ןגיוא ענַײמ ןופ ןייוועג ַאזַא

 ,טסיב וד קידמערַאברעדמוא ןוא טרַאה יו

 ףרעטשעג עשילמיה ןופ טכיל ךעלגרַאק זד

 ,ןרעגַאברוא ךרוד טנערברַאפ ,ץרַאה ןַײמ רַאפ סָאװ

 ,טסיג ןדַײל עכעלשטנעממוא עַײנ ץלַא

 ןלַײװרַאפ רימ רעביא ךיז געמ רָאמַא רָאנ

 -- ,ןלַײפ עַײנ ןוא ןרעַײפ עַײנ טימ

 :טיהַאב ןיב ךיא .ןָאט טשינרָאג רימ ןָאק רע

 ןדנושעצ ױזַא טַײז רעדעי ןופ ןיב'כ לַײװ

 ןדנּוװ עַײנ םוש ןייק טינ רעמ ןענָאק'ס זַא

 ,טימעג ןַײמ ןיא ךיז רַאפ טרָא ןעניפעג



 ד טענַאט

 טמסרַאפ ךימ םימחר ןָא טָאה רָאמַא טניז

 רעַײפ ַא טסורב ןַײמ ןיא ןדנוצעגנָא ןוא

 רעַײרטעג ץלַא סָאװ ,רעכעלטעג ַא טולג טימ

 ,טמַאלפעצ ךיז רעקרַאטש קר ןַײא-גָאט סיוא-גָאט

 ,דנַאטשַאבמוא םוש ןייק ןוא ימ םוש ןייק טָאה

 ,רעַײנ ןייק דנּױװ םוש ןייק רַאפ טינ ארומ ןייק

 ,רעַײהעגמוא טרעיוה סָאװ ,טיוט ןרַאפ טינ

 ,דנַארב םעד ץרַאה ןיא ןשעלסיוא רימ טנָאקעג

 ,רעקַאלפ ןַײז טזָאלבעצ טָאג -עביל רעד רעמ סָאװ

 ,רעקַאװ רימ ףיוא ןבַײלק תוחוכ רערעמ ץלַא

 ;טפור זדנוא טכעפעג סָאד ןעוו ,טיירג קיטכרָאפנָא

 ,קיצניג ןענַײז רעטעג ןעמעװ וצ ,םעד לַײװ

 :קיצניװ טימ ךיז ןגונג טינ םיא ןזָאל ייז

 .טוורּפעגסױא עקרַאטש טימ טרעװ רעקרַאטש רעד



 ה טענָאס

 ,טסזַײרק טינ ךיוא וד ּוװ ,סונעוו ערָאלק ,וד

 וצ רעה טעבעג קידנרַאג ןַײמ ,םיטש ןַײמ

 וט ןענענעג טסניד ןַײד וצ םינּפ ןַײד

 .טזַײװ רעמוק ןוא גרָאז ערעװש ריא ריד סָאװ

 ,טסַײג ןַײמ טרעוו רעכייוו ןוא ךַאװ טרעוו גיוא ןַײמ

 ,ור ןָא ןייו ךיא ּוװ ,רעגעלעג ןַײמ ןוא

 וד זַא ,סייו ךיא ןעו ,ןרערט ןיא טקייװ ךיז

 ,טסַײרעצ ךימ סָאװ ,ןַײּפ רעד ןופ תודע טסיב

 ,ףוס ַא ימ יד טמענ ןשטנעמ עלַא רַאפ

 ;ףָאלש ןסיז ַא ןיא ןעקניזרַאפ ייז ןוא

 ,ךַײל ןגנַאל ַא גָאט ַא ױזַא ךיא רָאנ

 טעּפש טנװָא ןיא קעװַא לַאפ ךיא ןעוו זַא

 ,טעב ןַײמ ףיוא ןעייווצ ןיא רעיש ןכָארבעג

 ,טַײרש טפַאשקנעב ןַײמ רימ ןופ טכַאנ עצנַאג ַא



 ו טענַאס

 ןרעקרעדיוו סָאד לָאמ ַײרד-ייװצ זיא טשטנעבעג

 ,יז זיא טשטנעבעג רעמ .ןרעטש ןלעה ןופ

 יה ןפרַאװ טעוװ קילב ןַײז רע ןעמעוו ףיוא

 :ןרעַאב וצ יז טכיל ןוא דָאנג לטייא טימ

 ,ןרעווש ןסיוועג ןקַיור טימ ןָאק סָאװ

 ירפנגרָאמ םענייש ןיא טשוקעג רע זַא

 ,ילב ריא טָאה סערָאלּפ ןעמולב עלַא ןופ

 .ןרעי ךָאנ שוק ןַײז ןופ ןּפיל עריא ןוא

 . קילג ןימ ַאזַא רימ ןופ רעמ ןעמעוו טמוק

 ? ןענייוועג ןיא ןריולרַאפ ,טַײצ רעד רָאג רַאּפ

 ןענח ענַײמ עלַא ןצונַאב ךיא לעװ

 -- קילב ןטבילרַאפ ןַײמ ןופ טכַאמ עצנַאג יד

 ןצישַאב םיא ןענָאק לָאז רעמ טשינרָאג זַא

 ,ןציזַאב ןעמוקלופ ןוא לענש םיא לעוו'כ ןוא



 ז טענַאס

 ,ןבעל סָאװ ,יד ןברַאטש ןזומ יאדווא

 :בַײל ןטימ ךיז טדייש המשנ יד ןעוו

 ; בַײלברעביא רעד -- ךיא ,רקיע רעד טסיב וד

 ?ןבעווש וטסוט ,עטבילעג לעז ,עשזּוװ ָאט

 ,ןבעל'כ ,ןגיל טשלחרַאפ טשינ ךימ זָאל .ָא

 !בַײװ סָאד עװעטַאר ,ךָאנ טַײצ זיא'ס ןמז-לכ

 ,בַײרט רוסא רעּפרעק ןַײד טימ סעװָאטַאק

 ןבעג םיא קירוצ עטסקיטכיוו סָאד טסלָאז ןוא

 הנווכ רעטסכעלביל טימ לופ זַא ,עז רָאנ

 ,הנכס ןָא ןַײז שינעגעגַאב יד לָאז

 -- גנערטש טינ ,קיליװדליװ טינ ,שירעשרעה טינ

 תופי םינּפ רבסב ,ןח ןדלימ טימ

 ,קנעשעג םוצ ןבעג טייקנייש ןַײד רימ טסעוו

 .סע ףָאה ךיא יו ,קידענעג גנַאל ןבַײלב ןוא



 ח טענַאס

 ,ךיא ןירעצ טָא ,ךיא ןערב טָא ,ברַאטש ךיא ,בעל ךיא

 ,רירפראפ ךעלטנלע ךיא ץיה רעטסערג ןיא

 ,רימ וצ טרַאה טָא ,ךייוו טָא זיא ןבעל סָאדז

 ,ךיא ןיפעג ייוו ןטסערג ןיא דיירפ ןּפָארט ַא

 ,ךיא ןיב שרעדנַא רדסכ ,ךַאל ךיא ,ןייוו ךיא

 ,ריּפשרעד ךיא רעיורט גונעת ןטימ ןיא

 ,רועיש ַא ןָא טרעיוד ןוא טקנַאצ רצוא ןַײמ

 .ךיא ןירג ןוא ילב רעדיוו ךַײלג -- טרַאדרַאפ םיוק ןוא

 :זירּפַאק ןַײז טיול ךימ רָאמַא טריפ ױזַא

 ,זיא ןטסקרַאטש םוצ רעצ ןַײמ ,רימ ךיז טכוד'ס ןעוו

 .קידיירפ ןוא ַײרפ ןצרַאה ןפיוא רימ טסוי טרעוו

 ,סיז ךעלדנעמוא זיא גונעת רעד ןעוו רָאנ

 סיר ַא קירוצ ךימ גנילצולּפ רע טגנַאלרעד

 .קיטייוו ןטניווװעג ןַײמ וצ ךימ טרעדַײלש ןוא
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 ט טענַאס

 ןטלַאק טנװָא ןיא גָאט ןגנַאל ךָאנ ךוז ךיא

 ,זיולב ורּפָא לסיב ַא טעב ןכייוו ןיא

 סױרַא רימ ןופ טסַײג ןַײמ טייג ףכית רָאנ

 .ןטלַאהוצּפָא טינ ,ריד ןיא ןַײרַא טייג ןוא

 ןטלַאהַאב טסורב רעטרַאצ ןַײמ ןיא ,ךיז טכוד רימ

 ,סיוא עביל ןופ ייג'כ ןעמעוו ךָאנ ,םעד לעוו'כ

 ,סיורג ןוא ױזַא סייה טרעוו רעגַאב ןַײמ ןוא

 ,ןטלַאּפשעצ ייווצ ןיא רעיש ךימ ןייוועג טמענ'ס זַא

 ,טליפעג קילג ןופ טכַאנ ,ָא ,ףָאלש רעסיז ,ָא

 ,טליטשעג ,טגונגַאב ,ור עכעלקיניא ,ָא

 :ןגיוו ךיז טכַאנ ךָאנ טכַאנ ךימ טזָאל םולח ןיא

 רָאט טשינ לעז עטבילרַאפ ןַײמ לָאמ ןייק ביוא

 -- רָאװ רעד ףיוא ןציזַאב סטוג ןוא בָאה ןייק

 .ןגיל ַא ןיא ןבָאה סע טסדנימ וצ יז לָאז
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 י טענַאס

 ,םור טימ טניױרקַאב ּפָאק ןדנָאלב ןַײד עז'כ ןעוו

 ,ןעגנילק ךעלטרעצ עטול ןַײד ױזַא רעה ןוא

 :ןעגניווצַאב טנָאקעג יז טלָאװ זדלעפ ןוא םיוב זַא

 ,םורפ ןוא ןייש ןוא טריצעגסיוא ךיד עז'כ ןעוו

 ,םוטעמוא ןופ םש ןטוג ןַײד רעה ןוא

 ןעגניז םיחבש ריד םורַא דנור עלַא יו

 -- ןעגנילעג ךעלקיטעטש זומ ,טסכַאמ וד סָאװ זַא

 :םוטש ךעלטפַאשנדַײל טלָאמעד ךיז טכַארט ךיא

 ,ריד ןיא טמיר ןעמ סָאװ ,תולעמ עלַא ןופ

 ריר ַא ןָאטעג ץרַאה ןַײד שטָאכ ענייא טלָאװ

 ?ןזָאל סע ךיז ןבילרַאפ ןוא ןביל ןוא

 ,טביולעג ךיוא טלָאמעד קפס ןָא טלָאװ ןעמ

 ,טביולרעד טסָאה קידענג עביל ןַײמ וד סָאװ

 ...ןזָאלבעצ וצ ךעלטרעצ רעַײפ ַא ריד ַײב
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 אי טענַאס

 ,טוג ןוא ןייש ןגיוא ,ןקילב עטרַאצ ,ָא

 ןעמולב עטבילרַאפ טימ סנטרָאג עניילק יװ

 ,ןעמונעג טָאה ןלַײפ ענַײז רָאמַא ּווו

 .טור ךָאנ ןרעַײא ןיא קילב ןַײמ גנַאל יו

 ,טומ ןַײד ןיא םַאזיורג ,טפַאשַײרט ןָא ץרַאה ,ָא

 ,ןעמוקלופ טכַאמ ןַײד ןיא ךימ טסעפ וטסטלַאה יוװ

 ,ןעמּוושרַאפ ןיוש ןענַײז ןרערט לפיוו ןוא

 .טולג ןַײז ןשעלסיוא טינ ץרַאה ןַײמ ןָאק'ס רָאנ

 ןַײרַא ףיט ,ןגיוא ענַײמ ,ךַײא טקניז ָאט

 :ןַײש רעייז ןופ טסינעג ןוא ענַײז ןיא

 :ןגינעגרַאפ ןייק סינ טסָאה ,ץרַאה ןַײמ ,וד רָאנ

 ,גָאלּפ ןַײד זיא רעסערג ץלַא ,קילב ךיא רעמ סָאװ

 -- גָארטרַאפ סנױזַא ךיא זַא ,רימ זיא ייוו יוא

 .ןגירק ךיז ץרַאה ןטימ ןגיוא ענַײמ יװ
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 בי טענַאס

 ,לוע ןרעווש ןַײמ ןופ רעטסעוװש ,עטול ,ָא

 ,רענָאטַאב רעקידנעטש ןַײד ץפיז ןַײמ זיא'ס סָאװ

 ;רענָאמרעד ןוא תודע ןַײד רערט ןַײמ זיא'ס סָאװ

 :לָאצ ַא ןָא רעדיל ןופ ןירעטיײלגַאב

 לָאמוצ גנַאלק רעדנַא ןַא טסַײג ןַײמ טכוז רָאנ

 ,רע ןָאט-ןדיירפ ַא ןיא ןעגניז וצ טווּורּפ ןוא

 רע ןָאק ןעמוקַאבסױרַא זיולב דילגָאלק ַא

 .לוק ןטנייוורַאפ טימ סענורטס ענַײד ןופ

 ,רעױּפַאק ךיד טלָאמעד ןעגניווצ ךיא ליװ ןוא

 .םוטש בַײלב ךיא ןוא ךָאנ ןזָאל סענורטס יד

 ,רעיורט ןסיז ןיא ךימ רעדיוו טסעז םיוק רָאנ

 :םורבעג טימ ןענָאמ ןוא ןרעטיצ ייז

 -- אפוג קיטייוו ןיא טסיירט ךיא לָאז ןּפעש זַא

 .הפורת יד זיולב עביל זיא דיילעביל רַאפ
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 גי טענַאס

 ,ןקירד ךימ רע לָאז טסורב ןַײז וצ רעטסעפ .ָא

 :רעהעג םיא ןבעל ןוא בַײל טימ ךיא סָאװ

 ,רעטש ןייק ןַײז טינ לָאז האנק יד יבַא

 ,ןקיצטנַא סייה ךיז גנַאל ןבעל ןַײמ ךיא לעוװ

 ,רעה ,עטסביל ןַײמ : רימ ןגָאז רע לָאז ,ָא

 ,ןקילגַאב ךיז רימָאל רעדנַאנַאטימ רָאנ

 ,ןקיש םערוטש ןוא טיונ זדנוא ןָאק ןבעל סָאד

 .רעמ ןדייש טינ ךיז לָאמ ןייק ןלעװ רימ

 ,ןעמונעגמורַא טסעפ םיא טלַאה'כ ןעוו ,ביוא ןוא

 ,םַאטש םעד םיוב ןופ םורַא טגניר זָארגדליװ יו

 ,ןעמוק גנילצולּפ טעװ טיוט רעניגרַאפ-טינ רעד

 ,םַאלפ ןופ שוק ַא ךָאנ ןבעג רימ רע לָאז

 ,ןּפיל ענַײז ףיוא טסַײג ןַײמ טעװ ןייגסיוא ןוא

 ! ןביל ןיא : טבעלעג יו ךיא לעװ ןברַאטש ןוא
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 -י טענַאפ

 ןגיוא ענַײמ ןיא רערט ַא ָאד זיא'ס ןמז"לכ

 ,ריד טימ טכַארברַאפ בָאה'כ סָאװ ,העש רעדעי רַאפ

 ןגיוט ךָאנ סָאװ סעּפע ףיוא םיטש ןַײמ ןָאק'ס ןוא
 ; רעיש ַא ןָא ןצפיז ,ןצכערק ףיוא ץוחַא

 ןגיולפרַאפ טינ זיא גנַאלק רעטצעל רעד ןמז"לכ

 ; רירַאב ןַײמ רעטנוא עטול-עביל ןופ

 ןגיוצרַאפ טינ ךיז טסַײג ןַײמ ןיא טָאה'ס ןמז"לכ

 -- :רירפרַאפ ןוא ןסעגרַאפ טימ קנעדנָא ןַײד

 .ןוקית ןייק טינ ךָאנ בָאה'כ .ןברַאטש טינ ךיא ליוו

 ,טנקירטעגסיוא ןרעוו טעװ גיוא ןַײמ ןעוו רָאנ

 ,גָאװ ןָא טנַאה ןַײמ ןוא ןכָארבעצ םיטש ןַײמ

 ,ןזיײרק ןטָאש תוכלמ ןיא טסַײג ןַײמ טעוו'ס ןוא

 -- ןזַײװ ןכייצ-עביל ןייק רעמ ןענָאק טינ

 ,גָאט ןטסלעה ןַײמ טיוט רעד לָאז ןצרַאװשרַאפ
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 ומ טענָאס

 ,ןגַײטש דלַאב טמענ סָאװ ,ןוז רעד ןופ דובכ םוצ

 ;טניװנגרָאמ רענייר רעד טכַײל ךיז ףיוא טבייה

 ;ןגַײװש ןופ ףיוא ןכַאװ רעסַאװ ןוא דרע ןוא

 ,טניר קידנרעּפשיול ענייא סָאד סורג טימ

 ןגַײװצ ןופ ןוא ןעמולב ןופ טײרּפש עטייווצ יד

 :דניװשעג סיוא ךעּפעט ןטסכַײר ןטסנעש ריא

 ,ןהגאד וצ ףיוא טרעה רערעדנַאװ רעדעי ןוא

 .דניל לגייפ יד םורַא ןרעלירט'ס ןעוו

 / סעדַאװעל עקינבל ענרעבליז ףיוא

 ..סעדַאירד ןוא סעפמינ יד ךָאנ ןצנַאט סע

 !ןייג וצ רימ וצ ךיוא םוק ,טניװנגרָאמ ,ָא

 ,ןרעװ ןצנַאג ןיא ריד ךרוד ךיא לָאז טַײנַאב

 ,ןרעקרעדיוו ךיז רימ וצ ןוז ןַײמ זָאל ,ָא

 !ןייש ןיב ךיא יװ ,ןעז ןלָאז עלַא זַא
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 וס טענָאס

 לגָאה רערעווש ַא זַאקװַאק םעד ףיוא טלַאפ'ס ןעוו

 ,רענוד ןוא ץילב טימ געט עגנַאל ךשמב

 .רעמוז ןופ גָאט רעלעה ַא ךָאנרעד ןָא טמוק

 ,לגָאװ-ןדרע ןַײז ןיוש טקידנע סובעפ ןעוו

 ,לגָאל-ןענַאעקָא םעד וצ טרעדינ ןוא

 .רעמורק רעד דרעװש רעד טימ ךיז טזַײװ רעטסעווש ןַײז

 ,רעמוא-ןטכַאלש סרעטרַאּפ םעד סיוא ךיז טשעל'ס ןעוו

 ..לגָאנ ַא ףיוא טלָאמעד ןגיוב ןַײז טגנעה רע

 ,ךיד טסיירטעג דלימ בָאה ךיא ןעוו ,טַײצ ַא ןעוועג

 -- ןסָאלשטנַא טינ םעלַא וצ ךָאנ ןטַײוװ ַײב

 -- ךימ טסייה וד סָאװ ,ץלַא וט ךיא ,שוק ןַײד טניז רָאנ

 ,ןסָאגעג םַאלפ ןַײד ףיוא רעסַאװ טציא וד טסָאה

 .טשרעוצ ךיא יו רעכעלבליק ךָאנ טסיב ןוא

 .טסשרעהַאב ךיז וד רעמ ץלַא ,ןערב ךיא רעמ סָאװ
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 וי טענָאס

 ץוש ןָא ּוו ,סעכריק ןופ ,טעטש ןופ ףיול ךיא

 ,ןכייוועצ טעבעג ןַײד ךרוד טזָאל ךיז ץרַאה ןַײמ

 ,ןכיירגרעד ןוא ןעגניווצ ךימ טסנָאק וד ּוװ ןוא

 ,סטוג טסרעַײט ןַײמ ןבעגּפָא ריד לָאז ךיא

 -- ץוּפ ,ןליּפש ,סעקסַאמ ,ןרינרוט ףרַאד רעוו

 !ןכיילברַאפ ריד ןָא ןטייקנייש עלַא זַא

 ,ןכייצ ןוא ףור ןַײד ןופ ךיא ווּורּפ ןענירטנַא

 ץוחמ קנַאדעג ַא סעּפע ןעניפעג

 ,ןויער-עביל ןקידרעקַאלּפ דימת ןופ

 ;ןעַײרּפַאב וצ ךיז םיא ןופ דלַאװ ןפיט ןיא

 :רעה ןוא ןיה ןעקנָאלב ןַײמ טסיזמוא זיא'ס רָאנ

 ,ןבערטש טינ ריד וצ רעמ תמאב ליוו'כ ביוא

 ,ןבעל ךיא זומ אפוג ךיז ןופ ןסיוא'מ

 !רעמ ךָאנ רימ ןיא טסיב וד --- רימ ןופ טַײװ לַײװ
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 חי טענָאס

 ןסילפ זָאל ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ךימ שוק .ָא

 !טייהרעפיט םַאזלַאב יװ רימ ןיא שוק ַא

 !דייוװעגניא סָאד טירב ןוא טדיז ןוא טילג סָאװ ,שוק ַא

 !ןסינעג קיכַאפריפ ןדעי רַאפ טסעװ וד

 ןסיז גונעת ןופ ?טליטשעג טינ ךָאנ טסיב וד

 ;טיירגעגוצ רעסיז ךָאנ ןעצ ריד ךיא בָאה

 ,טייגעצ ךיז םענַײמ ןיא שוק ןַײד ןעוו זַא

 !ןסיו טינ רעמ ,עטשימעגסיוא ,ןלָאז רימ

 ,לופ ןבעל טלּפָאט ןופ ןַײז ןלעוװו רימ

 ..ןריּפש ןטייווצ ןוא -- ךיז ןיא ךיז רעדעי טעוו'ס

 :לוד זיא סָאװ ,סעּפע ןגָאז רימ זָאל ָאט

 ,ןריפ ןבעל ןַײמ ךיז ןיא זומ'כ ןעוו ,דַײל ךיא

 ,סיורג ַא קילג ַא זיולב ךיא ליפ טלָאמעד ןוא

 ,סױרַא ןיײלַא ךיז ןופ לָאמוצ גנירּפש'כ ןעוו
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 טי טענַאס

 געיעג םענעטָארעג ,ןכעליירפ ךָאנ

 ,ןענַאל עטציילפרַאפ-טכיל ףיוא דלַאװ ןּופ דנַאר םַײב

 ףענַאיד טצנַארקַאב טרָאד ןבָאה סעפמינ יד

 ,געו ןַײמ קידנעמיורט ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 :קעוװרעד ַא ךימ ןָאטעג םיטש ַא טָאה'ס ןעוו

 ?ןענַאטשעגקירוצ ָאד ,עפמינ ,וטסיב סָאװ

 ?!ןענַאטשרַאפ טינ וטסָאה יצ .טרַאװ ענַאָיד

 .קעװַא ךיוא ןגיובנלַײּפ ןַײד זיא'ס ןוא

 !ןפָאװ יד טביורעג ,עטרבח ,ריד טָאה רעוו

 ןפָארטעג בָאה'כ -- טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ייוו יוא --

 ,לַײפ ךָאנ לַײפ ןפרָאװעג ןוא םענייא טרָאד

 קיכַאל .ץלַא טסיזמוא .ךיוא ןגיוב םעד ךָאנרעד

 קיכַאפטרעדנוה ןוא םיא ןעמונעג רע טָאה

 .לַײװרַאפ ןַײז וצ קירוצ ךימ טקידנּוװרַאפ
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 כ טענָאס

 ,ןבירשַאב םעד ןופ טכיזעגנָא סָאד יונעג

 :ןביל םערַאװ ןוא ךעלקיניא םיא לעוו'כ סָאװ

 ,טנעקרעד םעד קילדעװ עקַאט םיא בָאה'כ ןוא

 ;דנע עטוג ַא טגָאזעגסיױרָאפ רימ טָאה'מ

 ,טדנעװװעגוצ םיא רימ וצ טָאה לרוג ןַײז

 ,ןבילבעג טלַאק טינ ךיוא םימחר סיוא ךיא ןיב

 ,ןבירטעגנָא רעפייא ןַײמ ױזַא בָאה ןוא

 .טנערב קימַאלפ עביל יד רימ ַײב ךיוא זַא

 ןסקַאװ ךָאד זומ סע ,טניימעג טלָאװ שרעדנַא רעוו

 ?טצנַאלפעגנַײא אפוג לרוג רעד טָאה'ס סָאװ

 ,ןסקַאלש עקידארומ יד עז ךיא ןעוו רָאנ

 -- טצנַאטעצ דליוו לגָאה םעד ,טניוו ןזייב םעד

 רעכיג םונהיג רעד ,למיה רעד טינ .ָא

 .רעכיז ףיוא גנַאגרעטנוא ןַײמ טיירגעגוצ סָאה
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 אכ טענָאס

 ןפירגַאב ערעזדנוא טיול ןַײז עשז-ףרַאד יו

 ?גנַאג רעד ? רָאה יד ? טײקיטלַאטש יד ןַאמ ןופ

 ?ןפירט קינָאה טימ רעמ ןגיוא עכלעוו ןוא

 ?גנַאל טינ טלייהרַאפ יז סָאװ ,דנוװ ַא טכַאמ רעוו

 ,גנַאזעג עטסלדייא סָאד םיא רַאפ זיא סָאװ

 ? ןפיט סנצרַאה ןַײז ןיא זיב ןַײרַא טגנירד סָאװ

 ?גנַאלק-עטול ַא ןופ רעסיז ךָאנ זיא סָאװ

 ?ןפילשעג גונעג -- םענַאב רערעסָאװ ןוא

 ,טכַארט ךיא סָאװ רעכיז טינ זיא יאדווא

 ,טכַאמרעביא ןַײז ןיא ךימ טלַאה רָאמַא לַײװ

 :ןיוש סיוועג ףיוא ךיא סייו רעבָא רקיע םעד

 ,רוגיפ עטסקיטלַאטש יד טינ ןענָאק סע

 ,רוטַאנ רעד וצ טפלעה סָאװ ,טסנוק עצנַאג יד

 .ןיוש זיא יז יו רעסייה ןכַאמ טינ טסולג ןַײמ
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 בכ טענָאס

 ,רעטילגעצ ןַײש ןיא ןוז ,וטסיב ךעלקילג יװ

 ;םינּפ סנידנַײרפ ןַײד ןעזוצנָא רדסכ

 ןענָאימידנע ןופ טשוקעג טרעוו רעטסעווש ןַײד

 .רעטיצ ןסיז ןוא דיירעביל טימ טזַײּפשעג

 רעטינעג רעד סעמרעה .,סונעוו ןוא סרַאמ ךיוא

 :ןענָאק ךיז ןעז ןעלמיה עטַײװ עלַא ךרוד

 ןענָאמרעד געטטנגוי עטנַאלַאג יד ןוא

 .רעטיּפוי טוט ךעליירפ ךיז טרָאד יצ ,ָאד יצ

 ,רימָאל ןביול עינָאמרַאה עשילמיה יד

 רעמָאט רָאנ .עכעלטעג רעטסַײג יד טדניב יז

 ,ןפרָאדעג ייז ןטלָאװ ןביל ןטַײוו ןופ

 ,ןורסח ַא ןרָאװעג טלָאװ רדס רעד

 ,ןרָאלרַאפ ןעוועג ימ-רעטעג עגנערטש יד

 .ןפרָאװעגסױרַא ץנַאג -- ענַײמ יוװ ױזַא
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 נכ טענַאס

 ןייש-ךעלביל זַא רימ סע טצינ סָאװ ,ייוו ייוו

 ,ןעמוקלופ טביולעג רָאה עדנָאלב ענַײמ טסָאה

 ןענוז ייווצ וצ ןגיוא ענייש ענַײמ ןוא

 םייהעג ןיא רָאמַא טָאה'ס ּווװ ,ןכילגרַאפ

 ?ןעמונעג ץרַאה קידנּוװ ןַײד רַאפ ןלַײפ יד

 ? ןייוועג רענעדנּוװשרַאפ ךיג רעד זיא ווו

 ,ןיינ זַא ,ךיז ןרָאװשעג טסָאה סָאװ ,טיוט רעד

 ? ןעמוקרעביא עביל ןַײד טינ טעװ רע ךיוא

 -- ביול טימ ךימ ןטכענקרַאפ טלָאװעג טסָאה וד

 ,ביולרעד רימ רעבָא ,ןעגנולעג זיא סָאד

 :ןדַײמרַאפ טינ לָאמ ןייא ריד ספרַאש ַא טרָאװ ַא

 ,זייב ןוא ריד ףיוא קידנרָאצ טפָא ןיב ךיא

 -- סייוו ךיא ,ןַײז רעטציא טינ טסלָאז וד ּוװ רָאנ

 ןדַײל טסזומ רימ ןופ רעקינייוו טינ וד זַא
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 רכ טענָאס

 דנַארב םעד ביוא ,טינ ךימ טלדַאט ,ןעמַאד .ָא

 ,ןצַאקרוטש רעטנזיוט ןופ רימ ןיא ריּפש ךיא

 ,ןצַאלּפעצ םוצ זיב ץרַאה ןַײמ ךיז טקינַײּפ'ס ןוא

 ,דנַאנַאכָאנ רעטציא ךיא זומ ןענייוו זַא

 ;דנַאש ןייק ןָא ןעמָאנ ןַײמ ןיא טינ טגנעה ,ָא

 ,ןצַאלַאּפ ןוא סעטַאכ ןיא טבילעג בָאה'כ ביוא

 -- ןצַאשרעטנוא טינ ךיוא קיטייו ןַײמ ריא טלָאז

 ,דנַאטש ןיא זיא ףכית רָאמַא זַא ,טקנעדעג

 ,סע ןָאט וצ ןקיטסולגרַאפ רָאנ ךיז ףרַאד םיא

 ,סינָאדַא ןופ טייקנייש ןָא ,סנַאקלּוװ םַאלפ ןָא

 ; ךיג ןוא טכירעגמוא ןכַאמ ךַײא טבילרַאפ

 ,ןדירפוצ רימ ןופ רעקיצניו ןלעטש ןוא

 ,ןדיז הוואת רעַײא לָאז טליטשעגמוא זַא

 !ךיא יװ רעמ -- ריא ןַײז טלָאז ךעלקילגמוא ןוא
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 הכ טענָאס

 (ןירעלקירטש רענייש רעד ןופ טענָאס רעד)

 ,קילב ןַײז ןעזרעד בָאה'כ ןעוו ,גָאט םוצ ייוו יוא

 !ןרעגַאב לעז ןַײמ ןיא טרעקַאלפעצ טָאה סָאװ

 קילג רעזדנוא ,עביל ,רעַײפ ןַײד זומ יצ

 ?ןרעקרעביא ןדַײל ןיא ןוא שואי ןיא

 :קיטש עטצעל סָאד ליּפש ןופ טסייוו ןעמ ןעוו .ָא

 :ןרערט ןוא ןפרּוװרָאפ ,תונעט ,סרעױדַאב

 ;קירוצ טפוד ריא טרילרַאפ םולב ַא לענש יו

 :ןרעבעג טכַאנ ןימ ַאזַא גָאט רעד טעוו'ס זַא

 ,טניּפש לרוג רעד זדנוא סָאװ ,טסייוו ןעמ ןעוו ,ָא

 ,דניוושעג טכַאמ ןַײז ןופ ןפָאלטנַא טלָאװ ךיא

 !ןגיוא עלַאטַאפ יד ןופ ןַײז רעטַײוװ סָאװ

 ַײנספיוא לָאז ןעמוק ? ךיא דייר סָאװ ,ייוו יוא

 -- יאוולה ,םיא ןעזרעד בָאה'כ ןעוו ,גָאט רעד

 !ןגיולפעג םיא וצ עלעגייפ ַא יװ טלָאװ'כ
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 יי גיי שוא רע
 : | עי ר יד - א 1 1

 יה יי אש סיה"זיפ 07 הייב שיש
 | א שןוז וו קטױה 3
 1 / אזא ֹ א יי

 ייתת
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 םיוצרַאפ ריא ןיא קירוצ טכַאנ יד טמענ ןיוש

 ;ןגָאא ןרעטש עקידנעקנָאלב עדַאטס יד

 ,ןגָארט ךיז דרעפ עצרַאװש עריא קיטסַאה ןוא

 ;םוהת ןפיט ןיא גָאט ןופ קידנפיולטנַא

 ,םיוללמיה רעד ךיז טלטיור עידניא ןיא

 ןגָאט ןרַאפ ךיז ןַײשנגרָאמ יד טמעק'ס ןוא

 ,ןגָאװצעג יוטלרעּפ ןיא ּפעצ עדנָאלב יד

 ,םיושרעבליז טימ ןַאל םעד קידנצירּפשַאב

 ןגערב ענירג ענַײד ףיוא .,ךַײט ןַײמ ,עז רָאנ

 ןגעקטנַא ריא ןרעטש רעקידעבעל ַא

 ןח אלמ עפמינ ַא -- טמוק ברעמ ןופ

 האנק רַאפ ןוז יד טיוררעטנוצ ךיז טדניצעצ

 ,הנידמ ריא יז טברַאפַאב לעה-טלּפָאט ןוא

 .ןיילּפ רעניװעשזנַא זיב גרעב סנעידניא ןופ
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 ןבעל-ןשטנעמ סָאד טייקיבייא רַאפ זיא'ס ביוא

 קעװַא טגָאי'ס ןוא העש ַא ןופ רעדנימ ךָאנ

 :געט עלַא דימת ףיוא ,טזַײרק סָאװ ,רָאי סָאד

 -- ןבעגעג טױט םעד ךיוא זיא ,טבעל סָאװ ,ץלַא ביוא

 ?ןבערטש ןַײד טמייל ,המשנ ןַײמ ,עשז-סָאװ ָאט

 ,קערש ןוא טכַאנ ןיא זדנוא ַײב ךָאנ ךיד טקָאל סָאװ

 גערב ןרעקיטכיל ַא וצ וטסנָאק בוא

 ?ןבעווש ןעלגילפ עקרַאטש יד ףיוא ןזָאל ךיז

 :סע ליוו רע טסַײג רעדעי סָאװ ,סטוג סָאד זיא טרָאד

 :זיא ליצ סנשטנעמ ןדעי סָאװ ,ור יד זיא טרָאד

 .רעיש ַא ןָא עביל ןוא דיירפ רָאנ זיא טרָאד

 ןכייה עטסכעה סלמיה ןיא ,טסַײג ןַײמ ,טרָאד רָאנ

 ,ןכיירג וטסנָאק טייקנייש רעד ןופ דליברָאפ םוצ

 ,ריא וצ טנידעג גנַאל ןבעל ןַײמ בָאה'כ סָאװ
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 ,טסיזמוא םיור ןיא םיור ָאד טסכוז ןוא טסמוק וד

 :ןגיוא יד ןיא שודיח טימ םוא ךיז טסקוק ןוא

 -- ןגיוב ןוא ןרעיומ ,ןריוט עטלַא רָאנ

 ? טסיב וד ּוװ תמאב םיור סָאד זיא יצ

 -- טסיװ יוװ עז ןוא זיא יז ץלָאטש יװ ,עז רָאנ

 ןגיוזעג טסירב-ןיפלעוו ןופ טָאה סָאװ ,טָאטש יד

 -- ןגיובעג ךָאי רעטנוא רעקלעפ עלַא ןוא

 ,טשינמוא טפמעקעג טַײצ רעד טימ טָאה יז ךיוא

 ,רעביא לָאמקנעד ַא סמיור יו זדנוא טבַײלב םיור ךָאד

 .טנַאה יד םיור ןופ זיולב טָאה -- טגיזַאב םיור ןוא

 ..רעביט רעד םי םוצ ור ןָא ץלַא ךָאנ טפיול'ס רָאנ

 :דנַאטשַאבמוא ןופ טלעוו ,ָא ?םיור ןופ טבַײלב סָאד

 ,ןרעטשעצ סע טעװ טַײצ יד -- טנַײשרעד טסעפ סָאװ

 .ןרעוו ךיז ריא ןגעק ןָאק -- טגעװַאב ךיז סָאװ
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 ,םורנּפָאװ ןופ ,טסנוק ןופ ,ץעזעג ןופ רעטומ א

 ,רעטרענעג ַא ךיא ןיב ,ךַײרקנַארפ ,ןטסורב ענַײד ןופ

 ,רעטרעגַאב רעד ןעמַאמ ןַײז וצ טַײרש םַאל ַא יװ ןוא

 ,םוטעמוא ןענַאל יד ךרוד ךיא ףור ןעמָאנ ןַײד

 ?םוטש וטסבַײלב עשזיסָאװ ָאט ?דניק ןַײד טינ ךיא ןיב יצ

 ?רעטרעהרעד-טינ ַא ףור רעטקנעבעגסיוא ןַײמ טבַײלב סָאװ

 ,רעטרע עלַא ןופ ריד וצ ַיירש'כ ,ךַײרקנַארפ ,ךַײרקנַארפ .ָא

 ,םורב ןגנַאב טימ לוקרעדיוו סָאד זיולב טרעפטנע'ס רָאנ

 ,עקנָאלב ךיא ןיילּפ ןטסוּפ ךרוד ףלעוו עזייב ןשיוועצ

 :עקנָאל יד יינש טימ דלַאב ןקעדַאב טעװ רעטניוו רעד

 !ףוס ןָא טסערפ ערעוװש ענַײז ןופ ךימ טרעדיוש ןיוש

 ,רעטיפעג ןייק טינ טלעפ ייז ךעלעפעש עלַא ,ָא

 ,רעטיוועג ןייק ,רעטניוו ןייק ,ףלָאװ ןייק טינ ייז טקערש סע

 ?ףָאש עטסגרע יד עדערעשט רעד ןיא ךיא ןיב יצ
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 ,ןרָאפעג ,סילוא יװ ,זיא טַײװ סָאװ ,םעד וצ ליוװ ,ָא

 ןַאד ןוא -- טכַארבעג ענעדלָאג יד לעפ יד טָאה יצ

 ןַאמ רעטינעג ןוא רעגולק ַא טרעקעגמוא ךיז

 ןרָאי יד ךיז ַײב םייה רעד ןיא ןבעלוצסיוא ףיוא

 ,ןרָאבעג ןיב'כ ּוװ ,ףרָאד סָאד ןעז ךיא לעװ ןעוו ,ךיא רָאנ

 ?ןַאל םעד ,דלעפ סָאד ,ךיור-ןגרָאמירפ ןכעלדירפ ןַײז

 ,ןַאגרַאפ זיא טייהדניק ןַײמ ּוװ ,ןטרָאג ןליטש םעד

 .ןורכז ןַײמ ןיא ךַײרגיניק ַא רָאפ רימ טמוק סָאװ

 ץלָאה ןוא םייל ןופ זיוה סרעטָאפ ןַײמ רעמ רימ טלעפעג'ס

 ,ץלָאטש טמערוטעגפיוא ןצַאלַאּפ עשימיור יו

 .רעביט םַײב ענלמרימ ןלַײז יו -- ןייטשרעפיש רעד

 ,םיורט ןַײמ ןוא טפַאשקנעב ןַײמ זיא ערַאול ךַײט רעד

 ,םיור ןופ גרעב ןביז יד יו רענעש רימ -- עריל

 !רעביל טניוװ-םי ןדניל ןופ טפול עדלימ סכַײרקנַארפ ןוא
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 ,ףָאסָאליפ רעצנַאג ַא ,גולק ןרעוו לעוו'כ

 :קיטַאמעטַאמ ןוא ןיצידעמ ןרידוטש

 קיתע-םכח ַא ,טסירוי ַא ןרעוו לעוו

 .ףָאטש ןרעווש עיגָאלָאעט תודוס ןיא

 ,ףוס ַא ןָא ןליּפש ,ןטכעפ ,ןלָאמ לעוו'כ

 -- קיטַאלג ןוא ןייש ןדייר ןוא ןייג רעלעב ףיוא

 ,קיתע-תעל טכַארטעג ךיא בָאה ,ןַײז טעװ ױזַא

 ,ףָאה ךיא יוװ ,עילַאטיא ןיא ןבעל סָאד

 ןצרעהַא ןיב'כ ןעמוקעג !דייר עטסוּפ ,ָא

 וצ רעמ ךָאנ ףיוא ,תוגאד ףיוא ,זיולב תורצ ףיוא

 ,דמערפ רעד ןיא ןרָאי יד ןעוועלכתרַאפ

 ןטנַאק עטַײוו ןופ סָאװ ,רעפיש רענעי יו

 ןטנַאילירב טָאטשנַא טגנערב גנירעה לסעפ ַא

 ..דמעה טעטַאלרַאפ טלַא ןַײז טימ לטניב'ס ןוא
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 רַאסנַאר-עד רעיּפ





 .רַאסנָאר-עד רליּפ

 יטָאג ןופ רויװַארג

 .(זירַאפ .קעטָאילביב עלַאנַאיצַאנ)





 ערודנַאסַאק רַאֿפ

 טכַארּפ רעלעג רעכַײר טימ ןָאק ךיא ןעוו .ָא

 ןעמוקרעטנורַא רענעדלָאג ןגעד ַא

 ןעמונעגנַײא ןעוו ,סיוש סערדנַאסַאק ןַײמ ןיא

 :טכַאנ רעד ןופ תוכלמ ןופ גיוא ריא טרעו סע

 טכַאמ-רעטעג טימ קיב רעסַײװ ַא -- ךָאנרעד

 ןעמונעג קרַאק ןקרַאטש ןַײמ ףיוא יז טלָאװ ךיא

 ןעמולב ןבַײלק טייג -- םולב עטסנעש יד -- יז ןעו

 .טכַאל ןגרָאמ רעלעה רעד ּוװ ,סעקנָאל ףיוא

 ןדָאלוצסיױא טפַאשקנעב ןַײמ ,טלָאװעג טלָאװ ךיא

 ,לַאװק ַא -- יז ןוא סיצרַאנ ןַײז לָאז ךיא זַא

 ;ןדָאב ךיז ריא ןיא טכַאנ עצנַאג ַא לָאז ךיא

 ,לַארטשנגרָאמ ןָא ,עקיביײא ןַא טכַאנ ַא

 ןגָאװ ןַײז ףיוא ןעמוק טינ לָאז סובעפ זַא

 .ןגָאט ןקיצונמוא םוצ ןקעוופיוא ךימ
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 ערדנַאסַאק רַאֿפ ץדָא

 ,הלכ רעטסעווש ןַײמ ,סױרַא םוק

 ,סױרַא םוק ,סױרַא םוק

 ,זיור ענייש יד ןעז רימָאל

 ,יז טילבעג טָאה ןגרָאמ ןיא סָאװ

 יז טיהרַאפ טָאה טנוװָא ןיא יצ

 ,טלַאטש ריא ןופ לּפרוּפ םעד ךָאנ

 ,טלַארטשעצ ,וד יװ ,ךעלגיניק

 טייגרַאפ ךיג יו ,ייוו יוא ,ייו יוא

 ;טייוװק עדעי ןוא םולב עדעי

 ,ןברַאפ טימ לופ טשרעקָא ךָאנ ,עז

 ..ןברַאטש ןיא טקלעוורַאפ טציא יז טגיל

 ,תונמאנב ,עמַאמפיטש ַא ,יוא

 ,תונמחר ןָא זיא רוטַאנ יד

 טכַארּפ ַאזַא טרעיוד סע ביוא

 !טכַאנרַאפ זיב זיולב ירפ רעד ןופ

 ,הלכ רעטסעווש ןַײמ ,םוק ,עשז-םוק

 ,רעמ טינ טרַאװ ,רעמ טינ טרַאװ

 ,רעגַאב ןופ ןגָארט ךיז זָאל

 .ײעלַא ןקלעוװ ןזיור יד ,עז

 ןענַאד ןופ דיירפ ןסינעג םוק
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 ,ןענַאיװרַאפ טכַאנ ןיא ייז רעדייא

 !טנירג גנילירפ ןַײד ךָאנ ןמז-לכ

 ,ןעמולב-טנגוי יד בַײלק ,עשז-בַײלק

 ,ןעמוק רעטניוו רעד ןיוש טעװ דלַאב

 ...טדניוושרַאפ יז טייקנייש ןַײד ןוא
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 ענטלעה רַאפ ןטענַאס יד ןופ

 א

 ןדייב ךַײא עידַא גָאז ךיא ,ירַאמ ןוא ערדנַאסַאק

 ,טַײז רעַײא ַײב גונעג טנידעגּפָא ןיוש בָאה ךיא -

 ,טַײצ רעד רַאפ ןברָאטשעג :ייז ןופ טבעל ענייא זיולב

 .ןדע-ןג ןיא למיה ןיא סיוועג זיא עטייווצ יד

 ןדיירפ טימ ךַײא טרעטעגרַאפ ךיא בָאה לירּפַא ןַײמ ןיא

 ,טַײשרַאפ ץלָאטש רעַײא טָאה טלָאװעג טינ ןרעה רָאנ

 ;טַײרש גנורַאג טימ ץרַאה ןַײמ ,ץרַאה ןַײמ ךַײא וצ קרַאטש יו

 ןדײשַאב טנַאה רעקניל ריא טימ עקרַאּפ טָאה ױזַא

 ,קעװַא טינ טייקטבילרַאפ ןַײמ זיא טסברַאה ןיא טציא ןוא

 ,געט-גנילירפ יד ןיא יו ךיז ןבילרַאפ זומ ךיא

 .ןענערברַאפ שינעקנעב ןיא לָאז ןבעל ןַײמ ידכ

 ,גירק םענופ רעצנַאּפ םעד ןָאטוצסיוא ןיוש טַײצ זיא'ס

 ,קירוצ טכַאלש ןיא לַײפ ןַײז טימ ךימ טגָאי רָאמַא רָאנ

 .ןענעלעה ןעמעננַײא ןוא ןָאיליא ןעמענרַאפ
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 ענעלעה רַאפ ןטענָאס יד ןופ

 וו

 ,הערּפ תוכלמ יד זָאלרַאפ ,דנַאלנּפַאלקש סָאד זָאלרַאפ

 !ןָארט םענופ רעטַײװ סָאװ ! ןייג ךיז זָאל ןדרי םוצ

 ,ןָאלַאס ןופ גנוקָאל יד ,ץוּפ םעד ,ףיוה םעד זָאלרַאפ

 !הארמ רעטלעטשרַאפ טימ סענעריס ןוא סעקריק יד

 -- ערַאװ ַא עטנירַאה רעד רַאפ ןכַאמ ןלָאז יז

 !ןָאסַאפ םענעגייא טיול ךיז טימ ריגער וד ןוא

 ןָא ריד טוט'ס רעדייא ,ןגרָאמ טינ ,ור ךוז טנַײה ןיוש

 !ערַא;ט עקַיײנש ןַײז רָאה יד ףיוא רעטניוו רעד

 ,דשח םעד ,ףיוה ןַײד ןופ תועיבצ יד טינ וטסעז יצ

 ,דַארַאּפ םענעדלָאג םעד ןָא טריפ סָאװ רקש םעד

 ?הקיתשב טַאררַאפ םעד ןוא ךייה רעד ןיא הפינח יד

 ,םור ןקידתועיבצ ןופ ,דָאנג רעשלַאפ ןופ ףױלטנַא

 !םוק רעדלעפ יד ןיא רעטעג וצ ןוא סעפמינ וצ

 !עקידירייא ןַײמ וד ןוא ןַײז סועפרָא ןַײד לעוו'כ
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 ענעלעה רַאפ ןטענָאס ירד ןופ

 אוווו

 ןעניּפש טנװָא ןיא ,עקשטיטלַא ןַא ןיוש ,טעוו ריא ןעוו

 ,רעצ טימ לופ ןגָאז ןוא ,טכיל ַא ַײב ,רעַײּפ םַײב

 :ןעניז ןפיוא ךַײא טמוק סָאװ ,דיל ַא סנַײמ ןעלמרומ םַײב

 ?,רַאסנָאר ךימ ןעגנוזַאב לָאמַא טָאה סע ,ָאי א.

 ןענידַאב ךָאנ טלָאמעד ךַײא טעװ סָאװ ,טסניד עדעי טעװ

 ,רַאטש ,ןפָאלשרַאפ-בלַאה טעברַא רעגנַאל ןופ םגה

 ןעניפעג טפַארק עַײנ םענַײמ ןעמָאנ ןופ גנַאלק םַײב

 ,רכש ןימ ַאזַא טנידרַאפ טָאה סָאװ ,ךַײא ןביול ןוא

 ןטָאשעצ ביוטש ןיא דרע רעטנוא ןגיל לע ךיא רָאנ

 :ןטָאש ריא טימ ןטיה רבק ןַײמ טעװ עטרימ ַא

 ,דימ ןוא טלַא רעַײפ םעד ַײב ןציז טעוװ ריא ןוא

 ..ןטכַארַאפ טגעלפ ריא סָאװ ,עביל ןַײמ ןרעױדַאב

 ,ןטכַארט ןָא ,שינעלקנעווק ןָא ,טנַײה עשז-טביל ,רימ טביילג ,ָאט

 !טילב גנילירפ רעד ןמזילכ ,טבַײלק ןזיור-סנבעל יד
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 ןיטרַאמַאל-עד סנָאפלַא



 יי י

 יי



 ערעזָא יד

 ,ןטַײװ ַא גערב םעַײנ ַא וצ דימת ןסיוטשעג

 ,ור ןָא ענעגָארטעג רעקיבייא רעד טכַאנ ןיא

 ןטַײצ ןופ ןַאעקָא ןיא לָאמ ַא רימ ןענָאק יצ
 ?ּווװ ןפרַאו רעקנַא ןַא

 ןעמּוװשרַאפ רָאי קיצנייא ןַא םיוק זיא'ס ,ערעזָא ,ךָא

 ,ױזַא טבילעג טָאה יז סָאװ ,סעילַאװכ ענַײד יב

 ןעמוק טגעלפ יז ּווװ ,ןייטש םוצ ןיילַא םוק ךיא ,עז ןוא

 .יולב ןַײד ןיא ןעלגיּפש ךיז

 ןעמוהת ענַײד ןופ טמורבעג רעווש וטסָאה טלָאמעד ךיוא

 ,סירעצ ַא ןבעגעג זדלעפ ןפרַאש ןיא טסורב ןַײד

 ןעמיוש עטצירּפשעצ יד ןפרָאװעג טניו רעד טָאה'ס ןוא

 .סיפ ענייש עריא וצ

 ,ןגיושעג טכַארטרַאפ רימ ןבָאה לפיש ןיא ?טסקנעדעג

 טכַאנ רעקידפושיכ ןיא םורַא גנַאלק ןייק ,ןָאט ןייק

 ןוגינ רעד ןוא סרעדור יד ןופ ןעקסעילּפ סָאד רָאנ יו

 ,טכַאװ ךָאנ סָאװ ,רעסַאװ ןוּפ

 רעטרע עליטש יד טקעוועגפיוא ָאכע ןַא טָאה'ס ןעוו

 ;לָאמ ַא ףיוא רענעט עטנַאקַאבמוא טימ
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 רעטרעװ יד טרעהעגוצ ןבָאה רעסַאװ ןוא דרע ןוא

 :לוק ןסיז ,ןביל ןופ

 ןדניל טנװֶָא ןיא ןייטש טבַײלב !ילפ ןַײד ןַײא טלַאה ,טַײצ ,ָא;

 !קילג טימ לופ ןעהעש ריא

 ןדניוושרַאפ דלַאב סָאװ ,געט ענייש יד טזָאל ןסינעג

 !קירוצ טינ ןעמוק ןוא

 -- ןענייוו ןוא ךיז ןגָאלק עכעלקילגמוא לפיוו ,ָא.

 טסעמ רעכיג סָאװ ייז רַאפ

 :םענייא ןיא שינרעטַאמ רעייז טימ געט יד

 ,טסעגרַאפ -- עכעלקילג יד

 ,ןזָאל וצ רימ עגר ַא טסיזמוא ,טסיזמוא טעב'כ רָאנ;

 .טנירעצ ,טנירטנַא טַײצ יד

 ןזָאר ןגרָאמ ןרַאפ רָאנ -- ?טכַאנ ,ךעלעמַאּפ יג ,ָא;

 .טדניוושרַאפ ןיוש לקנוט רעד

 ,ןפָאלטנַא העש יד זיא'ס זיב !ךיז ןביל רימָאל ָאט,,

 !דיירפ יד ןעקנירטסיוא ךָאנ

 ,ןפוס ןייק -- טַײצ יד ,שטנעמ רעד טינ ןפַאה ןייק טָאה סע

 ",טייגרַאפ רע ןוא טניר יז

 ,סעגר עלַא סָאװ ,ןירעניגרַאפ-טינ וד ,טַײצ .ָא

 ןַײא זדנוא קילג רעכעב עלופ עביל יד טסיג'ס ןעוו
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 סע קעװַא טסמענ טליגכַײלג ןוא טייקילענש רעכַײלג טימ

 !ןַײּפ ןוא טיונ ןופ געט יוװ

 ןטיהרַאפ טינ קנעדנָא ןייק רימ ןענָאק עשז-ןיוש טינ

 ?ייגרַאפ ןקיביײא ןיא טּפַאזעגנַײא ,סעגר ןופ

 ןטישרַאפ ,וצ ייז טמענ ןוא טיג סָאװ ,טַײצ יד טעװ יצ

 ?ייז ןופ רוּפש עטצעל יד

 !ןעָאנד ןָא ,דנע ןָא ,טייקיבייא .,ןַײזמוא ,רבע ריא

 ?טרעצרַאּפ ,טגנילשרַאפ ריא סָאװ ,געט יד טימ ריא טוט סָאװ

 ןעהעש עטביורעגוצ יד ּפָא טינ זדנוא ריא טיג יצ

 ?דרע ףיוא דיירפ רעטסכעה ןופ

 ,רענייטש עיור ,רעדלעוװ ,ןלייה ,ָא ,ערעזָא ,ָא

 !ןָאק ןכַאמ רעגנַיי יצ ,טניושרַאפ טַײצ יד ךַײא סָאװ

 רענייש רעד טכַאנ רענעי ןופ ,רוטַאנ ,וד עשז-טיהרַאפ

 !ןָאמרעד םעד ןטסדנימ םוצ

 ,ןעור ןַײד ןיא ןוא ןַײז סמערוטש ענַײד ןיא רע לָאז

 ,ריצ-ןטרָאג םענירג ןיא -- ערעזָא ענייש .וד

 ןעוּפיש עקיגרַאב ןיא ,עלעקנוט סעלדָאי ןיא

 :ריד רעביא ןעגנעה סָאװ

 ;ךיד טזַײרקמוא קידנבעווש סָאװ ,ריפעז ןופ רעטיצ ןיא

 :לעװ ןַײד גערב וצ גערב ןופ טגָארט'ס סָאװ ,שיור ןיא

57 



 ךיד טסַײװרַאפ טכיל ןדלימ טימ סָאװ ,ןרעטש-רעבליז ןיא

 ;לעה רעסַאװ ןַײד טכַאמ ןוא

 ;טנטָאשרַאפ-ץרַאװש ,רַיַא ןיא ;טפול ןַײד טליפ סָאװ ,טפוד ןיא

 .טּפיהעגנָא טמוק שירעפיטש סָאװ ,טניוו ןטכַײל ןיא

 :טמעטָא ןעמ ,טרעה ןעמ ,טעז ןעמ סָאװ -- ןגָאז ָאד ץלַא לָאז

 "!טבילעג ךיז ןבָאה ייז;



 רָאמלַאװ -דרָאבעד ןילעסרַאמ





 ידַאַאס ןופ ןזיור יד

 ןעמוק ןזיור טימ ריד וצ ירפ טנַײה טלָאװעג בָאה ךיא

 ןעמונעג סיוש ןַײמ ןיא ןעמולב ליפ ױזַא ךיא בָאה

 ,םיוזרעדיילק ןַײמ ןעוועג ייז רַאפ גנע וצ זיא'ס זַא

 ,ןזיור יד ךיז ןגיולפעצ ,טצַאלּפעג טָאה לטרַאג רעד

 ,ןזיורב ןַײז ןיא ןגָארטרַאפ םי םוצ ייז טָאה טניוו רעד

 ,םיוש ןטימ קיבייא ףיוא ייז ןענַײז ןדנּווװשרַאפ

 -- ,ןטַאמ-ךעלטיור ןַײשּפָא טימ טציא טרעקַאלּפ עילַאװכ יד

 ,ןטַאמָארַא טימ לופ ךָאנ דיילק ןַײמ זיא טנװָא טנַײה

 .םיורט ןקידעקעמש םעד רימ ןופ ןַײא םעטָא ָאט
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 .ןעדָאר ןופ ןעגנונעכייצ יי רָאטקיװ





 "ןוויטָאמ עשילַאטנעירָא  ךוב םענופ רעדיל ריפ

 תובהלתה

 ! רישרַאמ ,סיורָאפ ,רוחב ,סיורָאפ

 .עינעש עדדנַא

 ;גלָאפ ךיא ףור ןסיורג םעד טומ לופ !דנַאלנכירג ןייק

 קלָאפ-רעריטרַאמ םעד ןופ טולב ליפ ױזַא ךָאנ זַא

 !םינילת יד ןופ טולב ןסילפ לָאז

 !דרעפ ןַײמ ךיג טלטָאז ,ָא ,דנַײרפ ,טייהַײרפ רַאפ ףמַאק םוצ

 !דרעװש יד טַײז רעד וצ ןוא !ןַאברוט םעד טיג רעהַא

 !םיאנוש יד טוט ַא !דנַאלנכירג ןייק

 !ןָא טמוק גָאט רעסיורג רעד !טרעה ָא ?רימ ןרָאפ ןעוו

 !ןָאלוט ןיא ןפיש ןוא דרעפ ןוא טיג ןיז-ילכ

 !רעגירק יד רַאפ ןעלגילפ יצ -- ףיש ַא

 -- ,ײמרַא רעד ןופ טמענ עידרַאװג רעטלַא ןופ טשער םעד

 יז רַאפ לענש ןלעזַאג יװ ןלעװ ןפיול ןוא

 !רעגיט עטמירעג עשיקרעט יד

 !טסוט וד סָאװ זיא טשטנעבעג !זדנוא טימ .,עיווַאפ ,ןָא ריפ

 -- ,טסוּפ ןזָאל םיכלמ יד סָאװ ,טרָא סָאד טסמענרַאפ

 !ןעגנַאלַאפ ערעזנוא טימ ןָא ריפ
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 ,ךירג ןגנוי םוצ טסמוק ,ןטָאש-רעמיור רעטלַא ֹוד

 ךיז ףיוא טסגָארט קיטומ סָאװ ,טַאדלָאס רעכעלרע וד

 !ןעגנַאלרַאפ ןוא לרוג םעד קלָאפ ןופ

  ,טכַאװרעד !טכַאמעג ףוס ַא ,טכַאנ רעגנַאל וצ ,ףָאלש םוצ

 ,טכַאלש ןופ קיזומ ,וד ןוא ! רעוועג עשיזייצנַארּפ

 !ןטענירַאלק ,סעבמָאב ,ןשטעטרַאק

 ,גנַארד ןקידנעּפוט טימ ,דרעפ עצלָאטש ריא ,ףיוא טכַאװ

 ,קנַארטעג ןקיטולב ךָאנ עקיטשרוד ןדרעוװש ריא

 !ןטעלָאטסיּפ עטליפעגַײלב ןוא

 ,ייר רעטשרע ןיא ןַײז ןוא ןעז ןפמַאק יד ליוו ךיא

 יירשעג ןשימרוטש טימ ייז יװ ,ןעז סיהַאּפס יד

 !רעטכידעג רעד ןפרַאװ ךיז טכַאלש ןיא

 ,ּפָאלַאג ןיא עדליוו ןגָאי סָאװ ,דרעפ עסייה יד

 ,ּפָאק ַא טַײר ןיא ּפָארַא טדַײנש סָאװ ,דרעװש ןופ ץילב םעד

 ..רעטכיד ַא ןיב ךיא ,ךָא רָאנ ..,! סיורָאפ

 ?זיורב רעשירעגירק ןַײמ זיולב ךימ טּפעלשרַאפ ןיהּוװ

 ? סױרַא טמוק סָאװ ...ךימ ןליוו םינקז ,רעדניק רָאנ

 .ןבעווש טזָאל טסַײג ןַײמ ךיוה רעדעי זַא

 םיוב םענופ רעטנורַא טַאלב ןקורט .ַא טלַאפ'ס יװ

 ,םיוש ןיא לעװ וצ לעװ ןופ ךַײט ןפיוא ךיז טגיוו ןוא

 .ןבעל ןַײמ טגָארט ךיז םיורט וצ םיורט ןופ
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 ;דלַאװ רעד ,דלעפ סָאד ,טפול יד :ןעמולח ךימ טזָאל ץלַא

 ,טלַאש עיָאבָאה ַא ןעוו ,גָאט ןצנַאג ַא ליפ ךיא

 .ןעלגילפ ןשיור יצ ,טַאלב ַא טכרָאש יצ

 טנורג-ןלָאט ןקידלקנוט ןיא ,העש-העיקש ןיא

 ,דנור ןלעה ,!טַײװ םעד סערעזָא ןופ ביל בָאה'כ

 .ןעלגיּפש ךיז ,קידנעלגָאװ ,סנקלָאװ וו

 ,זַײרק-הנבל םענרוּפרוּפ ,ןסייה םעד ביל בָאה'כ

 סַײװ טלקניפ סע ןעוו יצ ,ףיוא לּפענ ךרוד טגַײטש סָאװ

 .למיה םענרומכ ןופ ּפרעס רעגנוי ַא

 ,ביל ךיא בָאה סנגָאװ ערעווש יד טכַאנ רעליטש ןיא

 ּפירקס-רעדער סנעמעוו ןוא זיוה עזַאּפ ןרָאפ סָאװ

 ,למירד ןופ טניה יד ףרָאד ןיא ףיוא טקעוװ
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 ענעגנַאפעג יד

 סָאד טרעהעג טָאה ןעמ

 ָאמרַאה ױזַא ,גנַאזעג-לגייפ

 .יעיזלָאּפ יװ שינ

 ."ןַאטסילוג, ידַאַאס

 ןעגנַאפעג ָאד ןעוועג טינ טלָאװ'כ ןעוו

 ;דנַאל סָאד טלָאמעד ךיא טלָאװ טבילעג

 ןעגנַאלק עקילַאװכ יד טימ םי םעד

 ;טנַאק םענעזורוקוק-לעג םעד

 -- ,רעיולב ַא ךיז טײרּפש סָאװ ,למיה םעד

 רעיומ רעלעקנוט רעד רעטניה ןעוו

 רעיול רעד ףיוא טינ טלָאװ טלקניפעג

 .טנַאה ןיא יהַאּפס םעד ַײב דרעוװש יד

 ,הנידמ-רעטָאט ןופ טינ ןיב ךיא

 ךונוועי רעצרַאװש ַא דימת זַא

 ,ענילָאדנַאמ ןַײמ ןעמיטשנָא לָאז

 .ךוט ןוא לגיּפש ןַײמ ןטלַאה רימ

 -- ןדיירפ עשימודס יד ןופ טַײװ .ָא

 ,ןדייר ךָאד ןעמ ןָאק דנַאל רעזדנוא ןיא

 ןדײשַאב טנװָא ןיא ןעמוק'ס ןעוו

 .ךוזַאב וצ טַײל-עגנוי לָאמוצ
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 ,רעביל ַא רימ גערב רעד זיא טרָאפ רָאנ

 זָאלב רעקיטסָארפ ןייק לָאמ ןייק ּוװ

 רעבירַא טינ טכיירגרעד רעטניוו ןיא

 .זָאלג ןקיברַאפ טימ רעטצנעפ ןופ

 ,ןגער רעמערַאװ רעד רעמוז ןיא

 ,ןגעו עזַאּפ סױרַא ןטכיול'ס ןוא

 ,ןגעקטנַא ןדגַארַאמש יו ױזַא

 ,זָארג ןיא סעדַאקיצ ענירג יד

 הכלמ-תב ַא יו זיא ענרימס ,ָא

 ,ּפעצ עכעלרעה ןוא עגנַאל טימ

 -- עקלַאיפ עגנוי ַא יו שירפ ןוא

 ,ּפעלש םעד ריא ךָאנ טגָארט גנילירפ רעד

 ןעמַארַאב ןעלזדניא עכעלביל ןוא

 ןעמי יד ןטעקוב-ןעמולב יװ

 ןעמַאזוצ סיוא ריא וצ ןקערטש ןוא

 .ּפעק עכעלריצ יד רעסַאװ ןופ

 ,סמערוט ענרוּפרוּפ יד טָא ביל ךיא

 ,טלעהַאב ןגיז ןופ רענעפ טימ

 ,סמערופ ענעדליג יד רעזַײה ןופ

 .טלעטשעצ גַײצליּפש עשרעדניק יװ

 ןעקנַאדעג ענַײמ רַאפ ךיא ביל יװ

 ,ןעקנַאװש עשימטיר ןוא עכייוו סָאד

 ןעקנַאלּפ עשיטנַאפלעה ףיוא טגיוועג

 ,טלעצעג ןדנור ,ןקיטפול ןיא
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 למרימ ןופ ןוא דלָאג ןופ ץַאלַאּפ ןיא

 ;קיזומ ןופ ץרַאה ןַײמ רעביא טייג

 ,למרימעג ןטּפמעדעג םַײב טביילג סע

 ,קירוצ רבדמ םעד ןופ טמוק סָאװ

 ןליּפש ןסוינעג יד ןרעה וצ

 ןליטש ןיא סעינָאמרַאה ןעניּפש ןוא

 ןליפ סָאװ ,רעדיל עקיבייא ןופ

 .קילג ןופ ןעגנַאלק טימ ןָא טפול יד

 רעדנעל עקיזָאד יד ןופ ביל ךיא

 ,םופרַאּפ ןסיז ,ןקיצריוו םעד

 רעדנער עטעדליגרַאפ ןביוש ףיוא

 ,םוטש ןרעטיצ סָאװ ,רעטעלב יד

 ןכרָאה וצ רעסַאװ עקילַאװק סָאד

 ,ןכרָאש קידתומיענב סעמלַאּפ ןעוו

 ןכרָאטש עסַײװ-יינש יד ןעייטש'ס ןוא

 .םורַא ןטערַאנימ-ןייטש ףיוא

 ,םערַאװ זיא סָאװ ,ךָאמ ןפיוא ביל ךיא

 ,דיל ַא עינַאּפש ןופ ןעגניז וצ

 םערַאה ןופ רעטסעװש ענַײמ תעב

 ,טירט עקִיַילפ ןוא עקנילפ טימ

 ןזָאר םעד םעריש ןופ ןטָאש ןיא

 ,ןזָאלעצ ךעליירפ ,ךעלרעטַאלפ יוװ

 ,ןזָארג יד ףיוא ץנַאט ןיא ןזָאל ךיז

 ,טימעג ןטכַײל ןוא ןעלכיימש טימ
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 ןטכַאנרַאפ יד ןיא ןעוו ,ךָאנ רעמ רָאנ

 ,םיור םעד טעייווכרוד לטניוו ַא

 ןטכַארט ןוא ןציז וצ ךיא ביל בָאה

 ;: םיורט םענעגייא ןיא ןענוּפשרַאפ

 ,ןעקנוזרַאפ ןקילב יד טימ םי ןיא

 ,ןעקנורטרעד סעילַאװכ יד ןיא תעב

 ןעקנוט טמענ הנבל עדנָאלב יד

 .םיוש םענרעבליז ןיא רעכעפ ריא
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 ַארַאזדַאל

 יןעוסיוא ןופ ןייש רעייז ןעװעג זיא יורפ יד ןוא...

 .ב ,א"י יב לאומש

 טירט עכיג טימ ,טעז ,ָא ,טפיול יז יוװ ,רָאנ טעז ,ָא

 ,טילג רעטיור רעד ןָאמ רעד ּוװ ,רעדלעפ-האובת ךרוד

 :עלופ ןסיצרַאנ טימ סעקנָאל ךרוד

 ,ןייטש ןוא דמַאז ,ןגעוו ךרוד ,עמַאזנייא ןגעטש ךרוד

 ,ןײלּפ ןוא ,דלעפ ןוא ,דלַאװ ךרוד ,לָאט ןוא גרַאב ךרוד ,טעז ,ָא

 !הלותב יד ,טפיול יז יװ ,רָאנ טעז ,8ָא

 ּפָארַא טמוק יז תעב ,קנַאלש ןוא זיא יז ךיוה יו

 ,ּפָאק ןפיוא ןעמולב ןופ ברָאק ַא טימ ךיז טזַײװ ןוא

 .ערָאלק ןוא ַאזַא עקידיירפ ַא
 ,ףיוא ןרעטש םוצ טבייה סמערָא עסַײװ יד יז ןעוו

 ףיוהלּפמעט ןטלַא ןַא ףיוא -- טלָאמעד ךיז טכוד סע

 .ערָאפמַא ענרעטסַאבַאלַא ןַא

 ,טסול טימ דיל ריא טגניז ןוא ,שירפ ןוא זיא יז גנוי יו

 ,טסוק וצ טסוק ןופ םורַא עסעװרָאב ַא טגנירּפש ןוא

 ;ןגָאי וצ ךעלרעטַאלפ ענירג יד

 ,דניוושעג ךרוד ךעלכַײט יד טזַײרּפש ןוא דיילק סָאד טבייהרַאפ

 טניוו ןופ ךָאנ רעטכַײל ןוא טילפ יז ,טפיול יז ,טייג יז

 ,ןגָארט יז סיפ עריא ןעלגילפ יו

74 



 ,ץנַאט םוצ ףיונוצ ךיז ןעמ טבַײלק טנוװָא םעניא ןעוו

 ץנַאלג -העיקש ןיא םייהַא טיצ ךעלעמַאּפ תעב

 -- ,רענעט-ךעלקעלג טימ עדערעשט יד

 ,טייטש םינּפ םוצ ריא סָאװ ,רָאג טינ טכוז ,יז טמוק ןַאד

 טדיילק סָאװ ,זיור עדליוו ַא רָאה ןיא ןַײרַא טקעטש ןוא

 !רענעש ריא ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ

 טרָא ןַא ףיוא רעמָא ַאשַאּפ רעטלַא רעד ,סיוועג

 טרָאּפ ןופ טלָאװ ןפיש יד טקנעשעגקעװַא ריא רַאפ

 ;ןטַאמרַאה ענרעּפוק ענַײז ןוא

 ;ףָאש ענַײז ןופ לָאװ יד ,דרעפ ןַײז ןופ שינרַאה םעד

 ,ףָאטשנדַײז ןסַײװ ןַײז ,ןַאברוט םענרוּפרוּפ ןַײז

 ,ןטַאקוד ענעדליג טימ טפַאהַאב

 ,טעלָאטסיּפ ןרעווש ןַײז ,טעקשומ ןרעַײט ןַײז

 ,טעלג סעבלָאק-רעבליז יד ייז טפַאשביל טימ רע סָאװ

 ; ןלָאגניּפסע עטיירב ענַײז ןוא

 -- ;שַאלַאּפ ןַײז ןוא ןַאגַאטַאי רענעקסַאמַאד ןַײז

 ,שַאטנלַײפ ןַײז טגנעה'ס ּוװ ,לעפרעגיט עטסנעש ןַײז

 .ןלָאגנָאמ ןופ ןלַײפ טימ טליפעג

 ;דנַארכַאלרַאש ןטימ ענָאּפָאּפ ענעכוט ןַײז

 ;דנַאנַאב רעטסנַײמצַאש ןטימ רצוא ןצנַאג ןַײז

 :רעזענַאבלַא יד רעטכעװבַײל יד
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 ,ליַארעס ןַײז ןופ טרעדנוה ַײרד יד רעבַײװסבעק יד

 ליַאמע ןופ ןטעלסַארב-זדלַאה יד טימ טניהדגַאי יד

 .רעזענ עקידנצירּפש-ןעקנופ ןוא

 ,טלָאװ ןעקנָאשרַאפ רע ןדִיי יד ןוא ןעקנַארפ יד

 ,טלָאמעג ןירג ןוא טיור ןיא ,ןָאיליװַאּפ ןטנוב ןַײז

 ; קַיַאזָאמ ןופ ןליד טימ דָאב ןַײז

 ;דנור ןוא ךיוה סמערוט יד טימ עלעדַאטיצ ןַײז

 טנורג-סעילַאװכ ןיא ךיז טלגיּפש סָאװ ,זיוהרעמוז ןַײז

 .קַיַאנעריק ןופ ףלָאג ןעיולב םַײב

 ,ןַאטלוס םעד רַאפ דרעפ ןסַײװ םוצ זיב ךיוא !ץלַא ןוא

 ןַאּפשעג רעקשמד ןטעדליגַאב םוצ זיב

 ,ןליפא ןירעינַאּפש רעד וצ זיב

 ,רישזלַא ןופ םיא יעד רעד טָאה סע טקישעגוצ סָאװ

 ריר ןטכַײל טימ ץנַאט-ָאגנַאדנַאפ םַײב עכלעוו ןוא

 .עליטנַאמ ענעדַײז ריא טײרּפשעצ

 ,טקָאלעג ןיורב ,גנויטפעלק ַא --- ןיינ ,ַאשַאּפ רעד טשינ רָאנ

 טגָאמרַאפ סָאװ לַײװ -- טסיזמוא ץנַאג ,ןגָארקעג יז טָאה

 ?טעַײטרַאפ שינעדליוו ןיא טפעלק ַא

 ,ךיוה רעד ןיא למיה םעד רָאנ ךָאד טָאה רע טפעלק ַא

 ,ךיור ןופ טזדנָארבעג סקיב ןַײז ,לַאװק םענופ רעסַאװ סָאד

 !טייהַײרפ יד גרעב יד ףיוא ןוא -- גרעב יד
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 ןענישזד יד

 עגנַאל טפול רעד ןיא ןעמערופ סָאװ ,סענאשטוב יװ ןוא...

 ןענַײז ױזַא טָא ,תונעט ערעייז קידנגָאלק ,ןעילפ ןוא ןעייר

 ,סנטָאש יד ,תוללי ערעייז ךיז רעטניה קידנּפעלש ,ןעמוקעגנָא

 ,םערוטש ןכרוד ענעגָארטרַאפ
 .עטנַאד

 רעיומ ,טָאטש

 ,טרָא ןופ

 .רעיורג םי

 ,טרָאּפ ַא

 רעטש-טניוו ןייק

 .רעטסדנימ ןייק

 רעטצניפ זיא'ס

 .טרָאד ץלַא

 ורטכַאנ רעד ןיא

 ןיילּפ ןפיוא

 ּוװ טכַאװרעד סע

 .ןייוועג ַא

 ןעמעוו טלָאוװ'ס יו

 םונהיג רעד

 ןעמעלק .,ןענערב
 ,ןייבעג סָאד
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 ןעגנילק טמענ םיטש יד

 ,לעה ךעלקעלג יו

 ןעגנירּפש ךיז טזָאל'ס יו

 ,לענש קילרַאק ַא

 רעכעה טרעּפמילק ֿטָא

 רע ךעלב ַא ףיוא יו

 רעכערפ ץלַא טצנַאט ןוא

 ,.לעװ וצ לעװ ןופ

 רעטזיורבעצ ןוא רעטסיירד

 ,גָאלקעג-גנולק סָאד טרעוו

 רעטסיולק ןזייב ןופ יו

 : קָאלג-רעטוג-טינ ַא

 ,רעטסַײג ןופ ּפוטעג יו

 ,רע טזַײרק רענוד ַא יו

 רע טסַײר רעדיוו ןוא -- טצַאלּפ

 .גָאנעג ןַײז טימ ץרַאה'ס

 ןפיוה-ןענישזד רעד ,טָאג ,ָא

 -- ּפעלק-םערוטש טימ ןָא טמוק

 ןפיולטנַא ךיג רימָאל ,ָא

 ,ּפערט ןכיוה ןופ ץוש ןיא

 ןעדַאשט לּפמעל ןַײמ טמענ ןיוש

 עדַארטסולַאב ןופ דליוו ןוא

 עדַאטס-ןזיר ַא ףיוא טגנירּפש

 .ּפעק עקידנטָאש ןופ
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 רע טילפ טָא יָאר-ןענישזד רעד ,יוא

 ;ץירקעג-ןייצ ןוא יָאוװעג טימ

 רעטיר עניד יו ךיז ןדניצ'ס

 .ץיה ןופ ןָא רעמייבסערּפיצ

 ,רע טיצ עיַאטס עצרַאװש ַא יו

 ,רעטיצ ןוא קידנטײרּפשרַאפ טסגנַא

 רעטיוועג ןופ ערַאמכ ַא יו

 .ץילב ןקנַאלב םעד קנַאלפ ןיא טגָארט

 !ןריט יד סילשרַאפ !ןָא ןעמוק ייז

 !ייז רַאפ זדנוא ןציש לָאז זיוה סָאד

 -- ןריּפמַאװ ןוא ןעִילפ ןענָאקַארד

 !ײמרַא עכעלקערש רעסָאװ ,ָא

 ,ןריר ךיז ךַאד םענופ סנקלַאב יד

 ,ןריּפש םערוטש םעד סָאװ ,רעזערג "וו

 ןרינרַאש יד ףיוא ריט יד טצכערק'ס ןוא

 ,יירשעג ןופ ךיז ּפָא רעיש טסַײר ןוא

 !רע טליב טָא ןוא רע טנייו טָא !לוק-םונהיג

 ,דלַאװעגטניװ ןופ טגָאיעג ,יָאר רעצנַאג רעד

 !רע טליצ רעטציא טָא םייה ןַײמ ףיוא !למיה .ָא

 ,טלַאפעצ ךַאד רעד ,טנעװ יד טכערב הנחמ יד

 ,רעדליּפעג םעד ןופ ךיז טלסיירט ןינב רעד

 ּרעדליו לבריוו רעד טעוו'ס ןוא סיוטש ַא ךָאנ טָא

 רע טליּפש םיא טימ סָאװ ,טַאלב ַא וצ ךעלנע םיא

 ,דלַאב ןבעג רעדַײלש ַא לקה-ףכ ןיא
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 ,המוהמ-טכַאנ ןיא ףלעה ,איבנ .ָא

 !ביוט הליפת ןַײמ וצ טינ בַײלב ,ָא

 עמוטש יד סייה ךיא לעװ ןשוק ןוא

 !ביול ןַײד וצ רענייטש-ןטעשטעמ

 עמורפ ןריט ענַײמ רַאפ זָאל ,ָא

 ,האמוט ןופ םַאלפ רעייז ןשעלרַאפ

 עמורק לגענ יד ייז ןלָאז ןוא

 .ביוש רעצרַאװש ןַײמ ןיא ןכערבעצ

 רעטסנעּפשעג-טולב יד .ַײברַאפ זיא'ס

 ;טַײז רעדנַא ןַא ןיא ןעילּכ

 רעטצנעפ ןַײמ ןיא טינ רעמ ןּפַאלק

 .טַײשרַאפ-דליוו ןעלגילפ יד טימ

 ןפרַאש ַא גזַאיל-ןטייק ַא טימ

 ןפרַאװ ךיז ייז רעדלעוו יד ףיוא

 ןעפרשרַאפ גנוצרעַײפ טימ ןוא

 ,טַײװ רעד ןיא רעדעצ יד ייז

 ןכרָאה ךָאנ םיוק ךיז טזָאל סע

 -- ךַאװש ץנַאג ךָאפלגילפ רעד

 ןכרָאש ץעגרע ןופ טלָאװ יו

 -- ,ךכס-ןעמלַאּפ רעד טניוו ןיא

 ,ןקירעשייה ןעקרישט'ס יו

 ,ןקיס ענירג סעדַאקיצ

 ןקיּפ רעקיטש-לגָאה יצ

 .ךַאד ןטלַא ןופ ַײלב ףיוא
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 ןלַאפ ןפור ענדָאמ

 -- : םיוז-למיה ןופ טַײװ

 ןלַאש סע לָאמוצ יו

 םיור ןיא ּווװ-ץעגרע

 ,ןטענרַאלק דנַארטש ןפיוא

 ןטערַאנימ ןופ ךיוה

 ןטעלג ,ןגיוו רענעט

 ,םיורטרעדניק ַא יו

 ,רעכיוו-ןענישזד רעד

 ,קערש ןופ ןיז יד

 רעכיג ץלַא טנירטנַא

 .קעװַא טכַאנ ןיא

 ןעיָאו ךָאנ טרעה ןעמ

 ןעיָאר קיּפמוד ַא

 ןעָארג םעד םוהת ןופ

 .גערב םַײב טכערבעצ

 לּפענ םעניא

 ,טדניוװשרַאפ ץלַא

 לּפערּפ-סעילַאוכ

 .טניר ץעגרע

 הליפת ַא יװ

 עליטש ַא רָאנ

 הליחמ טעב

 ,דניז ַא רַאּפ
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 טרעיוד טכַאנ

 ;גנַאל ךָאנ
 טרעיוה סע

 -- :גנַאב ךָאנ

 ועמיטש יד

 -= ,ןעמיוושרַאּפ

 ,ןמיס ןייק

 ,גנַאלק ןייק
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  רעטעלב עקיטסבראה , ךוב םענפ רעדיפ ריכ

 א

 ,האנק אלמ ,לָאמ ןייא ןבָאה סע גרַאב-סַאלטַא םוצ

 ,ענירג סעקנָאל יד זדנוא ףיוא עז :ךעלגרעב יד טגָאזעג

 ַײרפ ןוא קנַארפ ךעלדיימ ןעמוק'ס ּוװ ,זָארג עשירפ סָאד

 .ַײרעמיױרט רעסיז וצ ןוא ןפיטש ,ןעגניז םוצ

 ןוגינ ןדליוו ןַײז ןַײא טליטש ןַאעקָא רענרומכ רעד

 ;ןגיוו ןקידװעליּפש ןיא סיפ יד דלימ זדנוא טשוק ןוא

 יוט רעקידלרעּפ ןוא םַאלּפ רעקידרעמוז ןוא

 .יולב ןוא טיור ןעמולב טימ ּפָאק םעד זדנוא ןעניױרקַאב

 עיַאטס-רעלדָא ןַא סָאװרַאפ ,גָאז ,ָא ,טנַאגיג ,וד רָאנ

 ?עַײרפ ןכייה ענַײד ןיא ריד רעביא קידנעטש טזַײרק

 ,טסעפ רעטנורַא טינַארג ןופ ןקור ןַײד טגייב רע

 ?טסענ ןַײז טיוב לגיופ ַא ּוװ ,ךיז גַײװצ ַא טגייב'ס יו

 ?ןציּפש ענַײד ןעמוהת עצרַאװש ןסַײרעצ סָאװרַאפ

 ?ןצילב עקנַאלב טימ קנַאלפ ןַײד טגָאלש םערוטש רעסָאװ ןוא

 ?זייב-רעטצניפ ןרעטש ןַײד טשטיינקעצ זיא רָאנ סָאװרַאּפ

 ,סייוש ןטלַאק ןרעװש טימ טציילפרַאפ ,יינש טימ טקעדַאב

 -- !ןגָאירַאפ טינ רעטניוו ןַײד לַארטשגנילירפ ןייק ןָאק'ס ןוא

 .ןגָארט זומ טלעוװ ַא --- ךיא לַײװ :ייז טרעפטנע סַאלטַא ןוא
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 תודוס עקידװענח ןוא דייר עביל לפיוו ,ָא
 : שדוח-ןזיור ןיא טױרטעגנָא רימ טָאה ענילַא
 ,יברַאפ דָארג טרָאד זיא סָאװ ,עלעטניװ סָאד טָאה יצ
 ? ײרעדױלּפ עסיז יד טגָאזעגסיױא רעטעג יד

 ,ערגעס

 ,עטרַאדרַאפ ןוא עצרַאװש יד ,גַײװצ יד ןָא ריד עז ,ָא

 ,עטרַאטשרַאפ יד ערָאק ריא טקייו ןגער רעטלַאק רעד

 ץלָאטש ןוא ַײברַאפ לָאז רעטניוו רעד זַא ,רָאנ טרַאװ רָאנ

 -- ,ןּפנק עטרַאה יד ךרוד ןענירג טעװ טַאלב עגנוי ַא

 ןּפטשרעדנַאנופ ןָאק יו :ךימ וטסעװ ןגערפ ןוא

 ?ץלָאה ןצרַאװש ןקטסרָאש םעד ּפסָאנק עטרַאצ יד

 ,רָאנ ריּפשרעד ךיא זַא ,סָאװרַאפ ,ערעַײט ,עשז-גערפ ָאט

 רָאנ רירַאב ַא טיג טימעג ןטרעטיברַאפ ןַײמ יו

 -- :דייל ליפ ױזַא ךָאנ ,עטבילעג ,ךיוה רעדלימ ןַײד

 ןרעי וצ ןָא ןטפַאז עניימ ןבייה סע סָאװרַאפ

 ,ןרעגַאב ריא ןיא םולב ַא יו ,המשנ ןַײמ ןוא

 ,טייווק ךָאנ טייווק ןזרעפ יד סיפ ענַײד וצ סיוא טיירּפש

 ; הנווכ ןַײז ,לזמ ןַײז ,ץעזעג ןַײז טָאה ץלַא לַײוװ

 :הנבל יד רעדיוו ךָאד טכענ עצרַאװש ךָאנ טנַײש'ס לַײװ

 ,העש-ץיײלפנָא ןַײז ןוא -ץײלפּפָא ןַײז ץלַא ךָאד טָאה'ס לַײוװ

 ,לחומ ןטניוומערוטש יד ,טסקַאװ סָאװ ,םיוב רעד זיא'ס לַײװ

 ,לכיימש ןַײד רימ ןעמוקעג זיא קילגמוא ןכָאנ לַײװ

 !ָאד גנילירפ רעד זיא'ס ןוא קעװַא זיא רעטניוװ לַײװ

84 



 עיזעָאּפ יד ןוא טסנוק יד :לָאמוצ ךַײא ןעמ טגָאז ביוא

 ,עזעּפמָאּפ ןופ סעזַארפ ןופ םָארטש ַא זיולב ןענַײז ייז

 ,טײלגַאב םור ןדעי סָאװ ,ןומה ַא ןופ שיורעג

 ,רעדורעג ַא ןענָאלַאס עטעדליגרַאפ ךַײר ןופ

 -- ,רעדורב ןקידוװעגנילק ןַײז טכוז סָאװ ,םַארג ַא רָאג יצ

 !דייר יד טָא טינ טביילג ,ָא

 !רעטסַײג עקידתולעּפתה ,עקיליײה ןטעָאּפ

 ,רעטזַײארַאפ ךייה רעד וצ תומשנ ערעַײא טגָארט

 ;זָאלב רעד טכיירג רָאנ טניוו-ןופצ ןופ ּוװ ,רעשטעלג וצ

 :טעכרָאה ןעמיטש עמייהעג טסַײג רעד ּוװ ,רבדמ םוצ

 :טעכרָאש רעטעלב עלעג ןיא טסברַאה רעד ּוװ ,רעדלעוו וצ

 !זָארנגרָאמ םעניא ןפָאלש סָאװ ,סערעזָא וצ

 ,ךעלמייה ןוא טנחַאב ,ןייש זיא רוטַאנ יד ּוװ ,ןיהַא

 ,ךעלמייב עגנוי ןופ עלעגיצ ַא טסַײר ךעלמילב ּוװ

 ;דניק-ךעטסַאּפ ַא טגניז סעדַאקרַא עשיטנַא ַײב

 ,עדַאטס יד זָארג ןטכידעג-ןירג ףיוא ךיז טעשַאּפ'ס ּוװ

 עדַאקסַאק רעד טימ זדלעפ ןקידנענייו םעד טסַײמשיס ןוא

 -- ,טניוװטנוװָא רעד ליּפש ןיא
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 ,עטַײשרַאפ ךיז ןגָארט סעיַאטס-לגייפ יד ןיהּוװ

 ,עטַײװ ןטנעניטנָאק יצ ,םי ַא ןַײז סע לָאז יצ

 ;טנָארט ןעניײלּפ יד ףיוא סָאװ ,דלַאװ רעפיט רעטלַא ןַא

 -- .,סעלַאקס ןשיוועצ ךַײט ַא יצ ,לזדניא רעטסיוװ ַא

 ,סעילַאװכ רעדָא ,סעּפעטס וצ ,ןַאעקָא םוצ ,גרעב וצ

 -- :טנָאירָאה ןטיירב םענופ ןטַײז עלַא וצ

 ,האובת יד טסקַאװ סע ּוװ ,רעדלעפ וצ ,טעטש וצ ,ןיהַא

 ,עוּפיש ןייא ןיא ףיונוצ גרעב יד ךיז ןפערטיס ווו

 ;גנַאל ןטָאש-סעבמעד רעד העש-העיקש ןיא טלַאפ'ס וו

 ,ןרעװשַאב גַײװצ ןדעיַא עקיטַײצ תורּפ ּוװ

 -- ןרערט סנּפָארט יד יוט םענופ לגיופ ַא טקנירטיס ּוװ

 !גנַאזעג טימ טייג ןיהַא

 !ןעגנַאגעג לָאט ןפיט ןיא ,דלַאװ ןסיורג ןיא ,ןיהַא

 !ןעגנַאלק עטלײטעגּפָא יד טרעצנָאק ןיא טקינייארַאפ

 -- לָאמ עלַא ןוא ץלַא ןיא ,רוטַאנ רעד ןיא טכוז ,ָא

 ןציה-רעמוז ןיא יצ ,רעטניוו ןיא ןַײז סע לָאז יצ

 -= ןצילב-רעטיוועג ןיא יצ ,העש-טנוװָא רעליטש ןיא

 .לוק סעדעי טלמַאטש סע סָאװ ,עמייהעג טרָאװ סָאד

 ,הריצי ןַײז זיא רוטַאנ יד ןוא ,טָאג זיא ץלַא ןיא

 ,הריש טגניז םיא וצ ץלַא ּוװ ,טבעל רעכלעוו ,לּפמעט ןַײז

 ;טפור ןוא טדער ,דחא םוצ ,ןקיצנייא םוצ ,םיא וצ
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 -- לכיימש ןוא דיירפ רעטיול זיא טנעה ענַײז ןופ קרעװ סָאד

 -- לכיה ןַײז ןיא ןרעטש רעד ,םולב רעד ןיא םעטָא רעד

 !טפוד רעדָא ץלַא םַאלפ זיא

 ,ןטעָאּפ ,ךַײא טרוכישרַאפ ,ץלַא ןופ ךַײא טרוכישרַאפ

 ,ןטעּפש ַא טכַאנרַאפ ַא ןיא דיל ַא סרערעדנַאװ ןופ

 ;דָאס םענייש םעד ןיא ןטייב ,סעקנָאל ,ךעלכַײט ןופ

 ,ןשַאררעביא זדנוא ץרעמ ןיא סָאװ ,ןעמולב עטשרע ןופ

 ,ןןשער-רעטעלב ןקַיורמוא ןופ ,טכיל ןופ ,טפול ןופ

 ,דָארנגָאװ ַא ןופ ןעּפירקס םענָאטָאנָאמ ןופ

 הנושמ-דליוו ןעוו ,גרעב יד טביל !רעדירב סרעלדָא םעד

 ,ענורטס עטנַאּפשעג ַא יװ טניוו רעד טמורב רעכעה ץלַא

 םיור ןכרוד ךיז טפַײפעצ ןוא טעילוהעצ רע ןעוו

 רעטכַײקרַאפ ַא ןקלָאװ רעקיטש יד ךיז רַאפ טגָאי ןוא

 רעטכַײפ רעד שינעפיט רעד וצ רעמייב יד טגייב ןוא

 ,םוהת ןצרַאװש ןופ דנַאר םַײב

 ,ןעניגַאב םעד ןופ עכעלטעג טייקנייר יד טכַארטַאב

 :ןעניררעדנַאנופ טַײװ רעד ןיא לּפענ רעד טמענ'ס ןעוו

 ,טצנַארקַאב טיור ףיוא ןוז יד טייג רעדלעוו רעטניה ןעוו

 ,ךעלַײק ןטינשעגסיוא ריא קידנזַײװ ךעלעמַאּפ

 ךלהמ ַא ףיוא טלָאוװ'ס יו ,טדנעלב ןוא טסקַאװ ןוא

 .טצנַאלגעג טרָאד קידלָאג ץַאלַאּפ ַא ןופ לָאּפוק ַא
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 ןעמוטש ןטָאש ןיא ןעוו ,טנוװָא ןיא ךַײא טרוכישרַאפ

 ףעמוװשעצ טרעוװו עריא ןעמרָאפ יד טימ טפַאשדנַאל יד

 ;:טכַאנ עצרַאװש יד טרַאשרַאפ דלַאװ ןוא געוו ןוא ךַײט ןעוו

 ןגיוצעגסיוא טגיל זיר ַא -- גרַאב רעד ,סיוא ךיז טכוד'ס ןעוו

 ןגיובנלע ןפיוא ןוא -- ליטש טמולחרַאפ טקוק ןוא

 ,טכַארטרַאפ ןָא ךיז טרַאּפש רע

 ןטלַאהַאב טלעוו ַא ךיז ןיא ָאי ריא טגָארט ןוא

 ,ןטלַאטשעג עכעלביל ,עקידעבעל רעדליב ןופ

 -- ,טפַארק ,ןליפעג ,טּפַאשנדַײל ,ןשטנּוװ ,תובשחמ

 ןבעל ןעמענ לָאז ךיא רעַײא ןיא טלעוװ יד ידכ

 ןבעװנעמַאוצ םורַַא טלעװ רעד טימ יז טזומ ריא

 !טּפַאש סָאװ ץלַא טימ טסַײג ןצנַאג רעַײא ןטפעהַאב

 ,עמיטש עמיטניא עטסקילייה יד טסנוק יד זיא'ס לַײװ

 ,עמילבוס ַא ,עקידתודוס ַא ,עטושּפ ַא

 ;ריר ןטסגנירג ןפיוא רעסַאװ סָאד יו טרעפטנע סָאװ

 ,ןרירביוו ןָא טבייה ףַאשַאב רעד קיכַאפטנזיוט ןוא

 ןרירַאב טמענ רָאנ עקיטכעמ יד טנַאה רעַײא ןעוו

 .ריװַאלק ןקיזיר םעד
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 "רעטעלב עקיטסברַאה, ךוב םוצ טרָאװכַאנ

 ...ברַאטש ךיא ביוא ,ןייװ ,טייקיטכערעג ,ָא
 .עינעש ערדנַא

 ךַאמרַאפ ךיא רעדייא ךָאנ ,דנַײרפ ,ןטצעל ַא טרָאװ ַא

 .ךַאז עדמערפ ַא טציא ןיוש רימ רַאפ זיא סָאװ ,ךוב סָאד

 -- .ןסיוו טינ םיא ןגעוו לדַאט ןייק ,ביול ןייק ליוו ךיא

 ? ןסילפ רעסַאװ ןַײז טעוו'ס ּוװ ,לַאװק םעד ןעו סע טרַא יצ

 ,טייג טפנוקוצ רעד וצ רעטסיירד ַא טציא סָאװ ,ךימ ןוא

 טייוורַאפ טסברַאה ןופ טניוו רעד ןיהּוװ ,ךימ סע טרַא סָאװ

 ןפוס-ןיא יד ןיא טַײװ עקיורמוא ןעלגילפ ףיוא

 ?ןפָארטס סרעטכיד םעד ןוא רעמייב יד ןופ רעטעלב יד

 ,קרעמַאב ןיוש ךיא םגה -- גנוי ךָאנ ןיב ךיא ,סיוועג

 ,קרעוו ןצָארּפש סע ּוװ ,ןרעטש ןַײמ ףיוא ךעלטַײד יו

 ,ןזַײװַאב ךיז ןשטיינק עַײנ ץלַא גָאט ןדעי טימ

 .ןזַײארעקַא סנויער ןַײמ ךרוד ןבָארגעגנַײרַא

 טנַײה זיב לָאמ קיסַײרד ןייק טינ ךָאנ טָאה רעמוז רעד

 ,טנַײשעג ,טרעשַאב רימ זיא סָאװ ,טינשּפָא-סנבעל ןיא

 ,טרעדנוהרָאי םעד ןופ דניק םעד ,רימ ַײב רָאי ךָאנ רָאי ןוא

 ,טרעדנּוװרַאפ ךיז רעביא יו ,רעמ תועט ַא טדניוװשרַאפ

 יאדכ זיא ןביל סָאװ ,רָאלק ךיא סייוו רעטציא ןוא

 .ײרטעג דנַאלרעטָאפ םעד ןוא טייהַײרפ רעד בַײלב ןוא
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 ,האנש רעטסערג רעד טימ גנוקירדרעטנוא יד סַאה ךיא

 ,הנידמ ןַײז טינ לָאזס רעסָאװ ןופ ןעוו ךיא רעה ןוא

 טַײצ רעזדנוא ןיא ןגינעק-םיחצור רעטנוא יו

 ;טַײרש ןוא ףליה וצ טפור ,טעדרָאמרעד ןעמ סָאװ ,קלָאפ סָאד

 ,ןקרעט יד וצ ןזָאל םיכלמ עכעלטסירק ןעוו

 :ןגרעוורעד דנַאלנכירג רעטומ רעזדנוא ןלָאז ייז

 :טצכערק םעטָא ןטצעל טימ ץיירק ןפיוא דנַאלריא ןעוו

 :טצכעל טייהַײרפ ךָאנ ןעצ ןטשריפ רעטנוא דנַאלשטַײד ןעוו

 רענייש ,רעקידבוט-םוי ַא לָאמַא ןָאבַאסיל ןעוו

 :רענימעג רעד הילת סלעוגימ ףיוא טלקָאש ךיז

 ,דירדַאמ ןשיגרַאטעל ףָאלש ןיא ןַײרַא טלַאפ'ס ןעוו

 ;טדימשרַאפ ןַאלימ ַײנספיוא טלַאה ןטייק ןיא ןיוו ןוא

 ,לּפַאצ סענעדָאמ גָאצרעהטולב רעד טקיטשרעד טרַאה ןעוו

 :לּפַאענ טינ ךיז טריר ןוא טפָאלש ןוא טסערפ'ס ןוא

 ,ץלַא רעביא ינַאבלַא דנַאל סנָאטַאק ןיא טשרעה'ס ןעוו

 ;זודלַאה ןפיוא עילטעּפ ַא טימ ךיז טפרַאװ ןעדזערד ןוא

 ,טרעטעגרַאפ קערש רעד ךרוד ,רעטּפעצס ןטימ ךַײרטסע ןעוו

 :טרעטעמשעצ לַאטורב בייל סעיצענעוו ןופ ןעלגילפ יד

 ךָאי רעטנוא ןסקָא יד יװ ןבייל סעיגלעב ןוא

 ; ךָארב ןרעווש ַא יו ןּפעלש עכָאס-טפַאשטכענק יד

 ןרָאצ ןדנילב ןיא ּפַארטַאס רעשירַאצ רעד דליוו ןעוו

 ,ןורא ריא ןיא טקיטלַאװעגרַאפ עשרַאװ עטיוט יד

 ,טדנעש רבק םעניא ךָאנ ףוג -הלותב ריא טסיװ ןוא

 :טנעה עבָארג טימ ךוטנטיוט ריא קידנסַײרעצ
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 ,סעטיווס ןוא ףייה יד טימ םיכלמ יד ךיא טלישרַאפ

 !סעטיּפָאק עשידרעפ טימ קלָאפ רעייז ןטערט סָאװ

 ןָאק סע ,ןַײז טפוש רעד ןָאק רעטכיד רעד ,סייוו ךיא

 ,ןָארט םוצ ןעלגָאנוצ ייז טכַאמ ריא טימ עזומ יד

 ,רעצעלק-עדנַאש יד וצ יװ ,זדלַאה ןפיוא ןעניורק יד

 ,רעצעלּפ עכעלטנפע ףיוא טלעטשעגסיוא הּפרח וצ

 ,דנַארב ַא יו ןרעטש ןפיוא ןכייצ סניק טימ

 !טנַאה סרעטכיד ַא ךרוד קיבייא ףיוא טנערבעגנַײרַא

 -- תובייחתה ַא טָאה קלָאפ ןרַאפ עזומ יד :סייוו ךיא

 ,תוואת-טנגוי יד ןוא טייהדניק יד טציא ךיא סעגרַאפ

 ,לַאשעג ןרעטייה םעד ןוא רעדיל-הוולש יד

 !לַאטעמ ןופ ענורטס ַא וצ עריל ןַײמ ביג ןוא
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 ססם8האס אסא

 ,ןענַאטיּפַאק לפיוו ,טַײל-םי עטסיירד לפיוו ,ָא

 ןענַאד ןופ טַײװ ןיא עכעליירפ ןעמּוװשעגסױרַא

 !ןַאגרַאפ טנָאזירָאה םענרומכ םעניא ןענַײז ייז

 ןדנּוװשרַאפ ,רערעטצניפ לרוג ,ןענַײז לפיוו ,ָא

 ,ןטנורג עצרַאװש ןיא טכענ עקידהנבלנָא ןיא

 !ןַאעקָא ןדנילב םענופ רבק ןטלַאק ןיא

 ןעמַאזוצ ןטפַאשנַאמ יד טימ רעפיש לפיוו ַײב

 ןעמי ןופ קעד ןפיוא טָאה טײרּפשעצ ןַאגַארוא רעד

 !זָאלב ןייא טימ רעטעלב עלַא ןבעל רעייז ןופ

 ;ןפיט םעד םוהת ןיא ףוס רעייז רענייק טינ טסייוו סע

 ,ןפיש ןופ ביור םעד ךיז ףיוא טגָארט עילַאװכ עדעיַא

 .סָארטַאמ ַא -- עטייווצ יד ,טימ ענייא טּפעלש טערב ַא

 ,ןפָארטעג ךַײא טימ טָאה סע סָאװ ,טינ טסייוו רענייק ,ָא

 ןפוס-ןיא ערעטצניפ ךרוד םורַא ךיז טלקַײק ריא

 ,ףיר ןדמערפ ַא ןיא ןרעטש רעַײא טימ טּפַאלק ןוא

 ןקילב עטקנעברַאפ טימ סעמַאמ-עטַאט לפיוו ,ָא

 ןקירבגנודנַאל יב קידנטרַאװ ,ןענַײז ןברָאטשעג

 !ףיש רעַײא ףיוא טסיזמוא גָאט וצ גָאט ןופ
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 ; רעגנַאל ַא ןיא ךַאװטכַאנ ןיא לָאמוצ ךַײא ןופ טדער ןעמ

 ,רעקנַא ןקידרעװַאשז ףיוא קידנציז ,הרבח ַא

 טפָא ןטשיוורַאפ םעד ןעמָאנ רעַײא ךָאנ טנָאמרעד

 ןשוק טציא ערעדנַא יו קילב םַײב ,ץיוו םַײב ,דיל םַײב

 ןשוילּפ עסַאנ ףיוא ריא ןוא -- ערעַײא תולכ יד

 .טפָאלש טנורגּפָא ןיא ףיט ןסקיוועג-םי ענירג ןופ

 ?ענירג ןעלזדניא ףיוא ּווװ ייז ןגינעק יצ :טגערפ ןעמ

 ? הנידמ ערענעש ַא טקעדטנַא יז ןבָאה יצ

 -- טקעמענּפָא םַאזגנַאל רכז רעַײא טרעוװ ךָאנרעד

 :ןצרַאה םענופ קנעדנָא רעד ןוא רעסַאװ ןיא ףוג רעד

 ןצרַאװש רעמ ךָאנ ַא טפרַאװ ןטָאש ןדעי ףיוא טַײצ יד

 ,טקעדַאב לקנוט-םי םעד סעגרַאפ ןופ לקנוט זיב

 -- ןזַײרק עלַא ןופ טדניוװשרַאפ רערעַײא ןטָאש רעד

 ?ןזַײארעקַא ןַײז רע ,עקרַאב ןַײז רע טינ טָאה יצ

 ,שער רעדליו סמערוטש םעד טשרעה סע ןעוו ,זיולב טכענ ןיא

 ןרַאה ןגנַאל ןופ דימ ןיוש ,עכעלטע תונוגע

 ןרַאש ייז תעשב ,ךַײא ןענָאמרעד ,ּפעק עיורג טימ

 .שַא יד ץרַאה רעייז ןופ ןוא רעַײּפ רעייז ןופ

 ,ןטישרַאפ גיוא סָאד ייז ךיוא דמַאז-רבק רעד טעוװ ןוא

 ,ןטיה ןעמָאנ רעַײא טינ טעװ וליפא ןייטש ןייק

 ;טרָאװ ןייק טשינ ,רעטניווצ םעניילק ןפיוא ָאכע ןייק
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 ןענָאמרעד ךַײא ןיא טעװ עברעוו ןייק טינ וליפא

 םענָאטָאנָאמ םעד גנַאזעג ןַײז ןיא טינ וליפא

 .טרָאּפ ןופ קירב רעטלַא רעד ַײב רעלטעב ַא

 ? ןליוהרַאפ טכַאנ רעד ןיא טַײל-םי יד ייז ןענַײז ּווו

 ,ןליורג ,סעילַאװכ עקיטנורגּפָא ,ריא טסייוו לפיוו ,ָא

 .קערש סעמַאמ עקידנעינק ףיוא ןָא ןגָאי סָאװ

 ,ריא טנענ ץיילפנָא ןטימ ןעוו ,ךַײא ריא טלייצרעד ןופרעד

 רעטנענ סָאװ ,םיטש רעַײא זיא רעטלפייווצרַאפ ץלַא ןוא

 ,גערב רעזדנוא וצ טכַאמ טימ טכַאנרַאפ ךיז טלקַײק ריא
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 ,רעדלעפ יד ךיז ןסַײוװ'ס ןעוו ,ירפ רעד ןיא ןגרָאמ לעוו'כ

 .טסטרַאװ וד :סייוו ךיא ,סייוו ךיא ,טסעז וד .ךַײלג ןײגקעװַא

 ; רעדלעוו ענירג ךרוד ןייג לעוו'כ ,ןייג ךעלגרעב רעביא לעוו'כ

 ,ץרַאה ןַײמ ריד ןופ טַײװ ןבַײלב טינ ןָאק סע :טסעז וד

 ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא קנַאדעג ןַײמ ףיוא .ןייג לעוו'כ

 ,טכַארטרַאפ ,םוטש ,טשינרָאג ןרעה טשינ ,ךַאז ןייק ןעז טשינ

 ;ןגױבעגנַײא ןקור םעד ,טּפמַארקרַאפ טנעה יד ,ןיילַא

 .טכַאנ יד יו רעצרַאװש זיא גָאט סנעמעוו ,רעדמערפ ַא

 ,רעטנורַא דלָאגטנװָא סָאד טניר'ס יװ ,ןעז טינ לעװ ךיא

 .ךַאלפ-ןעמי ןעיולב ףיוא רעלפנָאה ַײב ןעלגעז יד

 רעדנולָאה ןקִיַילב ןגײלרעדינַא לעוו'כ ןוא

 .ךכס םענירג ןיא טמַארעגנַײא ,םענַײד רבק םַײב
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 העיסניטכַאנ

 ;טמערוטש ןעמ ןוא טַײרש ןעמ ,טנרקח ,ךיז טלוּפליּפ ןעמ

 ; םערוטעג-ןקָאלג ַא הנומא עדעי זיא'ס

 .טכַאמ רערעדנַא רעד סָאװ טרעטשעצ ןהכ ןייא

 טכַאנ רעד ןיא סױרַא לּפמעט רעדעי טגנילק סע

 קיביילג ,ךעלרעַײפ-גנערטש ללח ןרעטצניפ ןיא

 ,.קיבײא זיא סָאװ ,קָאלג רעד יװ גנַאלק ןרעדנַא ןַא

 .ףיט יד רענייק ןוא טינ ךייה יד רענייק טסייוו'ס

 יש יד רעדנילב ַא טריפ'ס ;לוד זיא טפַאשנַאמ יד

 .רע טשרעהַאב רעדור םעד סָאװ ,ןַאמ םעד טלעפ טנַאה ַא

 ,רעטשרע רעד ןופ טכַאנ ןופ םיוק סױרַא ןענַײז רימ

 זיולב ןוא ןרַאברַאב ןרָאװעג עדליוװ ןופ

 סיורָאפ רָאנ טירט ַא ךשוח םעד ןופ טכַאמעג

 ; ןביל ןוא ןעמיורט רימ ןכלעוו ןיא ,לּפענ ןיא

 -= ,ןבילבעג ןטכעלש םַײב רָאנ ,קעװַא ןטסגרע ןופ

 :טמורב ןוא זדנוא טירט יד רבע רעד טנערב ןיוש ןוא

 :טפור סעטַארקָאס רָאנ ?!קירוצ ףיוא !ןייטש טבַײלב

 יבר ןוא םכח רָאנ .ושי טסייה רעטַײװ ןייג

 ןבעג ךיז רעפטנע ןַא למיה ןיא ןענָאק ייז

 ,םס ןופ יצ ,םעט רעד זיא לַאג ןופ רעסעב יצ

 םַאטש רעכעלשטנעמ רעד יװ ,טעז סָאװ ,ןטש רעד

6 

 !טמוק



 .ןּפַאכ םיא ליװ טנַאה רעד ַײב ,טקָאטשרַאפ ןוא שלַאפ זיא

 .ןּפַאט סָאד לקנוט ןיא -- ןעמ טפור טפַאשנסיװ ַא

 ,טסילש ןוא טנפע ךיז רעטיצ טימ טנורגּפָא רעד

 ,טסיוװרַאפ ,ןעגנולשרַאפ זיא ץלַא ןוא -- עגר ַא

 .ןייגסיוא ןיא טלּפַאצ סע ,טָאה טניושרַאפ רע סָאװ ןוא

 ןייגסיורָאפ קידנעטש ןופ דָארנָאצ עטלּפָאט סָאד

 .טגעװַאב סעּפע ,ןצעמע קידנטערטעצ

 !טקעמש רע יװ טפיג רעד ןוא .דיירפ ןַײז ןָאק זייב סָאד

 .רע טפמעק דימת ץעזעג ןגנערטש ןגעק ךערברַאפ

 .רעפטנע טיג הילת יד ןוא לַאשזניק רעד טדער סע

 ,ןיהּוװ ןוא ּוװ ןופ טינ טסייוו ןעמ ,ןרעה רימ

 ,ןיז עטרעטַאמעג רעגנוה ךרוד ןוא טכַאנ ךרוז

 ןצכערק סָאד טנלע ןופ ,ןכַאל סָאד תושּפט ןופ

 ?ןצכעל ןָאק ןרעטש ַא ?ןטכַארט ןָאק עיליל ַא
 םורַא ןעעז רימ .וד ?ןיינ,, טסגָאז --- ךיא "ָאי,, גָאז

 !םוטש בַײלב ,םדא .שינרעטצניפ ַײס ןוא טכיל ַײס

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ יד תודוס ןיא ןליה רימ

 .רעדנילב רעד טפנוקוצ רעד ןגעוו ךיז ןטַײרטש ןוא

 טלעק ןוא ןעניסמח .,ןעיינש ךרוד ,ןציה ךרוד

 .טלעוו ןופ ןטַאמילק עלַא ךרוד טזַײרּפש שטנעמ רעד

 ,םיא קלָאט ןָא טגָארט טניוו רעד ,לּפענ ןיא ןעמיווש רימ

 .ןקלָאװ םעד רע טגָאיעצ תוואת ערעזדנוא ןופ

 ."טקניז רע, :רטסעמ-עד ןוא "טגַײטש רע, :טגָאז ָאסור

 ,טגנירּפש ןוא טעדיוה ךיז סָאװ ,ףיש יד טָא ,טָאג ,רָאנ
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 ןעמוהת ףיוא ןטסַאמ ןוא ןעלגעז ןָא טעּפירקס ןוא

 -- ןעמיור עשימסָאק ךרוד רעצרַאװש ַא ךעלַײק ַא --

 ,געט עכעלשטנעמ ןופ ץכעזיומעג סָאד טגָארט ןוא

 .געוו ריא ךיז טמיווש ןוא ,ךיז טגיינ ןוא ,ךיז טגייב יז

 ,ןרָאבעג טרעוו ץָארּפש ַא למיה דנַאר ןצרַאװש ןופ

 : ןרָאיַאק ןופ קסַאילב ַא טלַאפ גרעב עקימיוש ףיוא

 -- רוא יהי :טנענעג סע -- טנעמָאמ ןדעי טימ

 ! ריופַא תלכת וצ ןוא ןוז וצ ןעמ טמיווש ןוא
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 טַײציײזרַאפ

 ,רעטנורַא טרעדינ שינעלקנוט יד

 ָאלב ןקִייײגרַאפ ןופ טשער רעד

 -- רעדנּוװַאב ןוא ץיז ךיא --- ךָאנ טכַײלַאב

 .העש ןיוש עטצעל יד טעברַא ןופ

 ,ןדָאב ןָא טבייה טכַאנ יד סָאװ ,דלעפ ןיא

 ןַײש ןיא ךיא ןעקרעד סעטַאמש יד

 ןדָאב םעד ןיא טפרַאװ סָאװ ,ןקז ןופ

 .ןַײרַא טפנוקוצ ןופ האובת יד

 ןביוהרעד זיא טלַאטשעג עצרַאוװש ןַײז

 ,קעװַא םַאזגנַאל טייג סָאװ ,טכיל ןיא

 ןביולג זומ רע קרַאטש יװ ,סע טריּפש ןעמ

 .געט יד ןופ ףיול ןכעלצונ ןיא

 רע טייג ןכעלדנעמוא םעד ןײלּפ ןיא

 ,רעהַא ןוא ןיהַא רעהפיוא ןָא

 ..רע טייזרַאפ עינעמשז ךָאנ עינעמשז ןוא

 ,רעלק ןוא רעיוט םעד ַײב ץיז ךיא
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 רעיילש םענעדנובעצ טימ תעב

 ,ףיוא טציא ךיז טקעװ סָאװ ,ןטָאש רעד

 רעייז ןופ גנוּוט עקילייה יד

 .ףױרַא ןרעטש יד וצ ךיוא טגָארט
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 סערגָארּפ

 !ךיז געװַאב געוו ןסיורג ןיא ,קלָאפ

 !סיורָאפ !ךיירגרעד ךייה עַײנ

 !ךיז קעלּפטנַא שי ןַײד וצ ,עװרַאל

 ! סיוא סקַאװ ןָאיגעל וצ ,הנחמ

 -- ,ןטלַארטשעצ טכיל םוצ ילפ ,רעלדָא

 ,ןטלַאהַאב ךיז סעווָאס יד רָאנ

 ,טזַײװ ךיז ןוז עלעה יד ןעוו

 ;ןדײשַאב ןָאק ןעמ ןוז ןיא טָאג

 :ןדייב טקינייארַאפ לַארטש רעד טגָארט'ס

 ,טסַײגנשטנעמ ןוא טָאג ןופ טסַײג

 ןדנוברַאפ טכיל ןוא קנַאדעג טָאה'ס

 ;ָאנדנדרע ןוא דנורלמיה

 ,ןטנוא טייהַײרפ -- ןביוא רעַײפ

 .ָאד לָאטסָאּפַא -- טרָאד ךאלמ

 ןעטנַאד ןוא ןסויצַארָאה טפַאש'ס

 ןטנַאװעג-זיור יד דלָאג טימ טברַאפ

 ;טליה זדנוא סָאװ ,סָאַאכ םעד ןוא

 ןדלַארעמע עבלעז יד טקנעש'ס

 ןדלַאפ-רעדעפ סירבילָאק רַאפ

 ,דליש-ןּפוש סנענָאקַארד ןוא
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 ןגעוו עקידנטכיול יד טמענ

 !ךַאילש ןקידנרעטש םעד טמענ

 ןגעקטנַא טייג ,רעײזרַאפ-טסַײג

 ! ךַאװ ,קיטומ ,ןטינש-טפנוקוצ

 ,ןעמוהת-טעמוא סנטכענ ןופ טכענק

 ,ןעמודס-האמוט ןופ ריױפַא טכערב

 !קילג םוצ סיורָאפ ,סיורָאפ טייג

 עטרַאװרעד יד עירָאלג רעַײא

 ,הּפרח עקידרבע יד ןוא

 ,גיז רעַײא ןעניורק עדייב

 ןטיונ ןופ םי םעד ךרוד םיווש ,שטנעמ

 !טסַאל יד ּפָארַא םיוש ןיא ףרַאװ

 ןטיונק יו קירטש-הילת ןטצעל

 !טסַאמ ןופ ןָא דניצ רעטמַאל ןיא

 רעטעמשעצ ןוא רעטעלקרעד ,גייטש

 ,רעטעג-ןליורג יד טיוק םעניא

 !טומ טימ לופ ָאלָאּפַא יו

 ןשטנעב טסלָאז דרעװש עטכערעג יד

 ,ןשטנעמ ןופ טירט יד טריצ סע לַײװ

 !טולב סערדיה רעד טברַאפ ייז ןעוו
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 ןעלרעוו לָאּפ



 שי טייפ :טאייאא שי
 !  דאס ט- רקיושיטמג מי

 .טאוואישקשא נא נ א יט 6

 א יאהו לא לא ליפא שעל א

 איא א יי יא 4 יי

 : וי



 דיל עטוג סָאד

 ןעַײרפ ןיא ילפ ןיא ,דיל וד ,ייג

 : דייר ןוא ריא וצ ייג

 ןעַײרטעג םעד ןצרַאה ןַײמ ןיא

 .דיירפ ןופ לַארטש ַא טכַײל

 הרונמ ַא יװ דנַאנופ טגָאי

 :גָאלּפעג ןרעטצניפ

 -- ארומ ,קפס ,ןעיורטוצמוא

 ,גָאט רעד ףיוא טייג'ס ,עז

 ,עמוטש ,עקידעקערש ,וד א

 ,גנַאלק-החמש םעד רעה

 רעמוז גנַאגפיוא-ןענוז םַייב יוו

 ,גנַאזעג טימ ןכרַאל

 ןצנוק ןָא ,דיל ךַאפנייא ,עשז-ילפ

 ;קילג טימ ןַײז סע לָאז

 ,ןשטנּוװעג דיל סָאד ןַײז סע לָאז

 ,קירוצ טמוק סָאװ סָאד
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 גנַאועגטסברַאה

 ,גנַאלק-לדיפ טימ

 גנַאל ךיז טגָאלק סָאװ

 ,ענָאטָאנָאמ ןוא

 ,טמוק סָאװ ,טסברַאה רעד

 דנּוװ יד ףיוא טקעװ

 ,המשנ ןַײמ ןיא

 ,רעווש ךימ טגרעוו סע

 רעה ןוא ןייוו ךיא

 ; ןגָאלש ןעהעש יד

 ,םעד ןופ רעלק ןוא

 ןעוועג זיא סָאװ

 .ןגָארטרַאפ זיא ןוא

 ,דניװשרַאּפ ךיא ןוא

 טניוו ןופ טגָאיעג

 ,רעטעוװ ןזייב ןוא

 ,טרָא וצ טרָא ןופ

 ,טרָאד דלַאב ,ָאד דלַאב

 .רעטעלב עטיוט יו
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 סעומש רעלַאטנעמיטנעס

 ,טרַאטשרַאפ-קיטסָארפ טגיל סָאװ ,קרַאּפ ןעמַאזנייא ןיא

 .טרַאשעג ךיז ַײברַאפ סנטָאש ייווצ ןבָאה סע

 ,עבלַאפ ןיוש ןצפעל יד ,ןשָאלרַאפ ןגיוא יד

 .עבלַאה ,עטשלחרַאפ רעטרעוװ יד ןלַאפ סע

 געוו ןעמַאזנייא ןַא ףיוא ,קרַאּפ ןקיטסָארפ ןיא

 :געט עקיטכענ ןבָאה טנַאמרעד סנטָאש ייווצ

 ?ןעקנעב סָאד ,תולעּפתה יד לָאמַא ןופ טסקנעדעג --

 ?ןעקנעדעג סע לָאז ךיא ,ריא טליוװ ךָאנ עשז:סָאװ וצ --

 ?ןייג וצ ןעמוק לָאז ךיא ,ץרַאה ןַײד ךָאנ טּפַאלק יצ --

 .ןיינ -- ?ךָאנ המשנ ןַײמ ריד ךיז טמולח יצ

 ךעלגעט ןבָאה רימ ןעוו ,ןטַײצ עכעלקילג ,ָא --

 .ךעלגעמ זיא סע ...טסייוו רעוװ -- ! ןּפיל יד ןטפָאהַאב

 !טיולבעג למיה רעד טָאה לופ גנונעֿפָאה טימ --

 ,טיוט גנונעפָאה יד ןוא ץרַאװש זיא למיה רעד --

 :ןזָארג עטענַאיװרַאפ ךרוד טריצַאּפש ןבָאה ייז

 .ןזָאלבעצ לקנוט ןיא רעטרעוװ יד טָאה טכַאנ יד
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 ןירג ןיא לערַאװקַא

 ,ענירג רעטעלב ,ןגַײװצ ,ןעמולב ,תורּפ ןענַײז טָא

 -- ןײלַא ריד רַאפ טּפַאלק סָאװ ,ץרַאה ןַײמ ךיוא זיא טָא ןוא

 ,עניד ,עסַײװ רעגניפ טימ קנעשעג ןַײמ טינ סַײרעצ

 .ןח ןגיוא ענַײד ןיא רָאנ רע לָאז ןעניפעג

 ןעניגַאב םעד ןופ יוט טימ טקעדַאב ץנַאג ךָאנ םוק ךיא

 ;טניװ רעטלַאק רעד טכיזעג ןַײמ ףיוא טזַײארַאפ טָאה'ס סָאװ

 ןעניגרַאפ סיפ ענַײד ַײב ץרַאה ןדימ ןַײמ טסלָאז וד

 .טניפעג קילג סע ןעוו ,סעגר יד ןופ ןעמיורט וצ

 ,ןגיינ וצ ּפָאק ןַײמ טסורב רעגנוי ןַײד וצ ,רימ ביולרעד

 -- טסולג טימ לופ ןשוק עטצעל ענַײד ןופ ,ּפָאק ןַײמ

 ,ןגיל רעדיוו ךיז םיא ןיא לָאז םערוטש רעסיז רעד

 .טסור וד תעשב ,ןעלמירדנַײא עלַײוװ ַא לָאז ךיא

108 



 .אפוג ךיז ךרוד טנכייצעג ,ןעלרעוו לָאּפ

 .(ירַאּפ ,עלָאיװ עשזָאר עיצקעלָאק)
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 קורדנַײא

 ,יולב ןוא יול ןוא ךייוו זיא סָאװ ,טנוװָא-רעמוז ַא

 ,ןדניל םעד זָארג ףיוא ןוא ןרָאק ןשיוצ סעקשזעטס יד

 ,יוט טימ טקעדַאב ,געוו םענעטעמַאס ףיוא טירט יד

 ןטניוו ןופ ךיוה םעניא ןדָאבעג ,טזױלבטנַא ,ּפָאק רעד

 טקנעװשרַאפ'ס יװ ,ןריּפש רָאנ ,קנַאדעג ןייק ,טינ טרָאװ ןייק

 ; םערָאפ יד ץלַא רַאפ טיג ןוא ץרַאה סָאד לופ עביל יד

 ,טקנעברַאפ ליטש ,רענַײגיצ ַא יװ ןייג זיא טוג ןוא

 ..סמערָא עריא ןיא ,יורפ ַא יו ,ךימ טכַאנ יד טפור'ס ןוא
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 ץעטפַאגרַאפ יד

 לּפענ ןיא יינש ןסַײװ ףיוא ץרַאװש -- ןציז ייז

 ,לּפעק ַא ַײב לּפעק ַא ךעלרעדניק ףניפ

 ;זַײרק ַא ןיא סנטניה יד

 ,רעלעה ץלַא ןָא ךיז טדניצ סָאװ ,לרעטצנעפ םַײב

 רעלעק ןיא טקַאב רעקעב רעד יװ ,ןקוק ייז

 .סַײוװ ןוא רעווש ןטיורב יד

 םערָא רעקיד רעד טענק סע יװ ,ןעעז ייז

 םערָאפ יד ןַײרַא טצעז ןוא גייט ןעיורג םעד

 .טילג סָאװ ,ךָאל ןלעה ןיא

 :ןקַאנק טמענ טיורב סָאד קַאמשעג יװ ,ןרעה יז

 ןקַאב עטעפ טימ קידנעלכיימש ,רעקעב רעד

 .טימ טעשטרוב ןוגינ ַא

 ,ערַאטש ןוא עטעשטרָאקעגנַײא ,ןעִינק ייז

 ,ערַאּפ טימ טגָאלש סָאװ ,לרעטצנעפ ןטיור םַײב

 ,סיוש ַא יװ םערַאװ ןוא

 ןטעּפש ַא סנעצעמע לָאמטכַאנ ןרַאפ ןעוו

 ,ןטענקעגסיוא עלכוּפ ןכוק-רעטוּפ יו

 ;סױרַא טיורב סָאד טמענ ןעמ
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 ןטיפוס עטרעכיוררַאפ יד רעטנוא ןעוו

 ןטיש ךיז סעקנירָאקס עקידעקעמש יד

 -- :לירג יד טמענ ןעגניז ןוא

 ,סעטַארק יד ךרוד ןַאד טזָאלב ןבעל סָאד סייה יו

 סעטַאמש עטליופרַאפ ערעייז רעטנוא זַא

 .ליפעגדיירפ ַא ףיוא טזיורב

 ןריּפשרעד םעט-סנבעל ןקרַאטש םעַײנ ַא

 ,ןרירפ טנלע סָאװ ,ךעלסוזעי עניילק יד

 טפַארק רעצנַאג רעד טימ ןוא

 ןקונש עזָאר עניילק יד וצ ןשטעווק ייז

 ןעקורמ ייז טעבעג ַא ןוא ךָאל-עטַארק םוצ

 ,טפַאגרַאפ ךעלהיח יו

 רעדילג עלַא טימ ױזַא קידנעַיצ ךיז

 רעדיוו ןטנוא טנפע ךיז סָאװ ,למיה םוצ

 ,דניצַא טכיל ןטיור טימ

 עטנַאּפשעג יד ךעלזייה יד ייז ןצַאלּפ'ס זַא

 עטנַארט ַא ייהעלע -- טרעטַאלפ לדמעה'ס ןוא

 ,טניוו ןקידרעטניוו ןיא
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 .ןַײרַא ליפ טינ טכַארט רע ןצעביז ןופ גנוי ַא

 ,עדַאנָאמיל ןוא ריב חור רעד טּפַאכ -- טנוװָא ןַא

 -- !ןַײש-ןלָאדנַארישז יד ,עקישיור סעפַאק יד

 .עדַאנעמָארּפ רענירג ףיוא קרַאּפנדניל ןיא טייג ןעמ

 ,טַײצטנװָא ינוי ןיא טוג ןטפוד ןדניל יד

 ,סעִיװ יד וצ ןלַאפ'ס זַא ,ױזַא דניל זיא טפול יד

 ,טַײװ טינ זיא סָאװ ,טָאטש ןופ שיורעג םעד טגנערב טניוװ רעד

 ,תויח ַא ריב טימ טקעמש ןוא ןטרָאגנַײװ טימ טקעמש רע

 ,קיטשלמיה קנישטיּפ ַא ךיוה ןביוא ןעמ טעזרעד

 .עניד ךרוד ךעלעגַײװצ ךרוד טמַארעגנַײא תלכת ַא

 ,קילב ַא ,ץילב ַא טגנַאלרעד סניילק ַא לדנרעטש ַא

 .ענימ רעקידרעטיצ טימ ךַײלג רעדנַאנופ טניר ןוא

 ,שוח רעדעי טרוכישרַאפ ..,! טכַאנ-ינוי ןיא גנוי ַא

 .ןריהעג יד וצ ףיוא רעינַאּפמַאש יװ טגַײטש טפַאז רעד
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 שוק רעטרַאצ ַא טמענ טָא ,טריּפש ןעמ ,טשיורַאב זיא ןעמ

 .ןרירביוו רַאמָאק ַא יװ דלַאב ןּפיל ענַײד ףיוא

 ,טקנעברַאפ טנָאזניבָאר סע :ןַאמָאר ַא טכוז ץרַאה סָאד

 ןטַאמ םעד טכיל-ןרעטמַאל םעד ןיא ַײברַאפ טייג'ס ןעוו

 גנערטש רעבָא טנטָאשרַאפ ,ןח טימ לופ ןיליירפ ַא

 ,ןטַאט ריא ןופ רענלָאק ןטרַאה ןקידארומ ןופ

 ; ווָיַאנ ךָאנ טסיב וד זַא ,טריּפשרעד ןיוש טָאה יז רָאנ

 ,ןּפיה ןיא קידנגיוו ךיז ,ךעלעכיש עריא ףיוא

 ףיטש ןלענש ריא ןופ ןוא ךיג ףיוא םוא ךיז טיירד יז

 .ןּפיל ענַײד ףיוא ּפָא טברַאטש לדנוגינ עטכַײל סָאד

 ,קַאּפ ןוא קַאה טימ טפיוקרַאפ ,טבילרַאפ וד טסיב ךַײלג ןוא

 .טסוגיוא שדוח עמַאס זיב ןיוש ןעגנודרַאפ ,טבילרַאּפ

 -- .קַאמשעג ןַײד ַײס ,ךיד ַײס סיוא ןכַאל ייז דנַײרפ יד

 ,טזגורבעגנָא יז טדניוװשרַאפ טכַאנרַאפ ַא לָאמ ןייא זיב

 ןַײש-ןלָאדנַארישז וצ ,םוא ךיז טסרעק עפַאק ןיא

 .עדַאנָאמיל רשפא יצ ,ריב רעדיוו ריד טסלעטשַאב

 ,ןַײרַא ליפ טינ טרעלק רע ןצעביז ןופ גנוי ַא

 .עדַאנעמָארּפ רענירג ףיוא דניל עּפיל יד טילב'ס ןעוו
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 ןענָאנַאק ןופ ןעקַארכ עטיור סָאד טפַײפ סע תעשב

 ;טכַארּפ רעיולב רעטַײװ סלמיה ןיא גָאט ןצנַאג ַא

 ,ןענָאילַאטַאב יד ,טכַאל קר סָאװ ,גינעק ןבעל ןוא

 ;טכַאלש רעד ןיא ןלַאפ ,ענירג יצ ,ענרוּפרוּפ יצ

 ןטישרַאפ ץלַא טמענ תעגושמ עדליוו ַא תעשב

 ,ןַאמ טנזיוט טרעדנוה ןופ טסימ עּפוק ַא טכַאמ ןוא

 ןטימ עמַאס ןיא ,רוטַאנ ,ָא ,םענַײד בוט-םוי ןיא

 -- ןַאל םענירג ןפיוא ןלַאפעג ,דיירפ-רעמוז ןופ

 ,ןפָאטש-סעלטַא טימ ןַאד ךיז טליּפש סָאװ ,טָאג ַא ָאד זיא

 ,רַאטלַא םַײב תרוטק ןוא ענעדליג רעכעב טימ

 : ןפָאלש וצ ןָא רָאג אנ:עישוה םעד ַײב טבייה סָאװ

 ,רעצ טימ לופ סעמַאמ ןעוו ,ףיוא טלָאמעד ךיז טּפַאכ ןוא

 ןושל ןָא ,קידנענייו ,ךעלבַײה עצרַאװש ןיא ּפעק יד

 ןשָארג ןטרָאּפשעגּפָא ןטצעל רעייז ןעגנערב םיא
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 לָאט ןיא רעלמירד רעד

 רעטנומ לכַײט סָאד ּוװ ,עקנָאל ןופ סנירג ןשירפ ןיא

 :טמױזַאב ןַאל םעד ,קידנליּפש ,סעגנעטס-רעבליז טימ

 -- ,רעטנורַא גרַאב ןצלָאטש ןופ ןוז יד טנַײש קַיילג ּוװ

 ,טמיושרעביא ןלַארטש עסייה ןופ ,לָאט םעניילק ןיא

 ,ןפָא בלַאה ליומ סָאד ,זָארג ןיא טגיל רענלעז רעגנוי ַא

 ;טכידעג טסקַאװ סָאװ ,סערק ןעיולב ןיא ףיט ןקַאנ רעד

 ,ןפָאלש ןטסעפ ןיא רעכעלגעווַאבמוא ןַא טגיל רע

 ,טכיל ןופ טציילפרַאפ ,טעב םענירג ןַײז ףיוא רעסַאלב ַא

 ,רע טור לכיימש ַא טימ ,ןעמולב-סיריא ףיוא סיפ יד

 --- .רעטומ ןַײז ןופ טמולח סָאװ ,ַאזַא סכַאװש ַא דניק ַא

 ,טַײצ רעסייה ןיא טרירפ רע ,רוטַאנ ,םיא םערַאװרעד

 :רעמוז םענופ תוחיר עסיז יד רעמ טינ טריּפש רע

 .רעמוטש רעד טסורב רעד ףיוא טגיל טנַאה יד ;ןוז ןיא טפָאלש רע

 ,טַײז רעטכער רעד ןיא רעכעל עטיור ייווצ טָאה רע
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 "קלנעש םענירג, ןיא

 ,גָאטימכָאנ רעגיײזַא ףניפ

 ןסירעג רימ לוויטש יד גנַאל ןתעל-תעמ טכַא בָאה'כ

 ַאורעלרַאש ןיא זיב -- געוו םענופ רענייטש ףיוא

 ןסיב ַא טלעטשַאב בָאה'כ עקניש ןוא טיורברעטוּפ טימ

 .ַאה-וה ןופ ןטימ ןיא ,טכַאנרַאפ ,"קנעש םענירג, ןיא

 ,ענירג רעטערב ןופ שיט םַײב סיפ יד טקערטשעגסיוא בָאה'כ

 .טעּפַאט ןופ עװיַאנ גנונעכייצ יד טכַארטַאב

 ענימ רעטַײשרַאפ ןוא םעזוב-ןזיר טימ דיומ ַא

 -- טעלג ַא רַאפ ארומ טינ טָאה סָאװ ןימ םענעי ןופ --

 ןכַאל טימ טכַארבעג טָאה יז -- !טוג יװ ךָא --- זיא ןַײרַא

 :ןכַאז עקַאמשעג יד עלַא רעלעט ןעָאלב ףיוא

 ,זָאר ןוא סַײװ עקניש יד ןוא רעטוּפ יד ,טיורב סָאד

 ,זָאנ יד טכַײל טלציק סָאװ טפודלבָאנק טימ טכױהַאב

 ,ןביוא זיב ריב עלפוק עסיורג ַא טליפעגנָא ןוא

 ןביוש יד ךרוד טעדליגרַאפ לַארטש רעטעּפש ַא טָאה'ס סָאװ
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 דיומ עטַײשרַאפ יד

 טכידעג טפוד ַא טבעווש'ס ּוװ ,רעמיצסע םעניורב ןיא

 ןסעגעג קַאמשעג בָאה'כ ,תורּפ ןוא קַאל ןשירפ ןופ

 ;טכירעג ןשיגלעב ַא רַאפ סָאװ רעמ טינ קנעדעג'כ

 ,ןסעגרַאפ ץלַא בָאה'כ ,טנעלעג לוטשרעטָאפ ןטיירב ןיא

 ,זָאלג ןַײמ טקוקעגנָא ןוא זיולב רעגייז םעד טרעהעג

 ;לכיק ןופ זָאלב םערַאװ ַא ןָאטעג טָאה םעצולּפ ןעוו

 סָאװ בילוצ טינ סייוו ךיא ,ןַײרַא זיא דיומטסניד יד

 -- לכיט סָאד טסורב ןופ טרַאשרַאפ בלַאה ןוא טמעקרַאפ טעקָאק

 זַײװ ַא טַײשרַאפ לרעגניפ םעניילק ןטימ ןוא

 ,סַײװ ןוא זָאר קיסרעּפ ַא ,קַאב ריא ףיוא ןבעגעג

 ,לקסיּפ ןטימ העונת עסיז ַא קידנכַאמ ןוא

 ,םעװקַאב ןַײז רימ לָאזס ,טשרמולכ רעלעט יד טקורעג

 :םעד ךָאנ ליטש ץנַאג --- שוק ַא סיוועג קידנלעוו רָאנ

 יו ?לקסיב ַא טליקרַאפ קַאב יד טינ ךיא בָאה יצ ,עז ,ָא
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 רעמלַא רעד

 .טייטש ָאד במעד ןטצינשעג ןופ רעמלַא רעטלַא ןַא

 .ןקז ןקיצרַאהטוג ַא ןופ ןעזסיוא םעד טָאה רע

 טייוו לקניוו ןַײז ןופ ןוא .רענעּפָא ןַא טייטש רע

 .ןקָאל ךעלדנַײרפ ַא טימ ןענַײװ עטלַא ןופ טפוד רעד

 ,שעוו עקידעקעמש עטבלַאפרַאפ :לופ גרַאװטלַא טימ

 ,תלכת ןלוּפש ,ןלערק ,ןציּפש עטלַא עטלעגרַאּפ

 ,שעמ ןופ שַאלפמערַאװ ַא רעכעטשיט ןשיװעצ

 .סעליישטַאפ עשעבָאב עטיינעגסיוא סעװַאּפ טימ

 ,ןָאילַאדעמ ןיא ךעלעדליב טימ רָאה עדנָאלב ןוא

 ; ןָאקַאלּפ רעקידייל ַא ,ענעקורט ַא םולב ַא

 ..ןריּפַאּפ ןופ ןוא טכורפ ןופ טפוד רעד סיוא ךיז טשימ'ס ןוא

 ,טסצכעל ןלייצרעד וד ,רעמלַא רעטלַא ,לפיוו .ָא
 ץכערק ןקיטכַאמנָא ןטגנערטשעגנָא טימ וד ןעוו
 !ןריט עצרַאװש עסיורג ענַײד טסנפע ךעלעמַאּפ
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 ןבעל"רענַײגיצ ןַײמ

 ;ןצַאלּפ סָאװ סענעשעק ןיא טנעה יד ,טזַײרּפשעג בָאה ךיא

 ,לַאעדיא ןַא זיא ןרָאװעג ךיוא לטנַאמ ןַײמ

 ,לַאסַאװ ןַײד ,עזומ ,ָא ,טמיורטעג קר ןוא טזַײרּפשעג

 ! ןצַאלַאּפ ןיא סעביל ַא רַאפ סָאװ ַײא-ַײא:ַײא ןופ

 ,טרעכעלעגכרוד ןזיוה טימ ,לרעגניפ-לגנִיי ַא

 רעק ןדעי ַײב געוו ןפיוא ןטָאשעג ךיא בָאה

 .רעב ןסיורג םַײב ןעוועג זיא עמשטערק ןַײמ .םַארג ַא

 .טרעכעפעגוצ רימ קידנשיור ןבָאה ןרעטש יד

 ,טצעזעג ךַאילש םַײב ווָאר ןיא ,טרעהעגוצ ךיז -- ךיא ןוא

 טצענַאב רימ טָאה טכענ-רעבמעטּפעס יד ןופ יוט רעד

 ,ךעלטנעק טרוכישרַאפ ךימ ןוא ,ןַײװ טימ יו ןפיילש יד

 ךיא געלפ -- ץנַאט-ןטָאש ןופ טימ ןיא קידנעמַארג ןעוו

 ,ךיש ענַײמ ןופ ןעִיצנָא סענורטס-עריל יװ

 !ךעלדנעב יד ,סופ ַא קידנקירד ןצרַאה םוצ טסעפ רימ
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 עטבילעג עניילק ענַײמ

 ןרעַײש ןרערט ןופ ןטַארדיה

 ;טיורק יװ ןירג ןעלמיה יד

 ערעַײא ףיוא טרעװַאג רע םיוב רעד

 ,טיוק ןיא ןשָאלַאק

 עכיילב-שילרעטסיוא תונבל ןופ

 ; טניר סכעלדנור ַא טכיל ַא

 ,עכייה ךעלעוויטש יד טימ טּפַאלק ָאט

 !טניזעג-ןדיומ ןַײמ

 ,רעייז טַאהעג טלָאה ךיז ןבָאה רימ

 ,דיומ עיולב ןַײמ ,טסקנעדעג

 רעייא ערעטיש קר ןסעגעג

 ,טיורב-ךלימלגייפ ןוא

 ןטעָאּפ ןופ םור טימ ךימ טסָאה וד

 ,דיומ עדנָאלב ןַײמ ,טבלַאזעג

 ןטעברַאפ ךיד סיוש ןַײמ ףיוא ליוו ךיא

 ! טױטבלַאה ןסַײמש ןוא

 ענירּפושט ןופ ריד טקעלעגּפָא בָאה'כ

 ;דיױמ עצרַאװש וד ,ברַאפ יד
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 ,ענילָאדנַאמ ןַײמ ןסַײרּפָא טסליוו

 .טיובעג ןרעטש ןיא

 רעװַאג רעטנקירטרַאפ רעד ,עפ ָא

 ,דיומ עטיור וד ,זדנוא ןופ

 רעװַאשז ַא יו ױזַא טָא טסערפעצ

 !טיױוה ןוא םעזוב ןַײד

 ,עטבילרַאפ ענַײמ ערעַײט ָא

 !טסיװ ךַײא סַאה ,ךיא סַאה יו

 עטּפינקרַאפ ןשטיינק ןיא טרעטנָאלּפרַאפ

 !טסירב עסואימ יד

 ןעלסיש עקניטלַא יד טלּפמַארטעצ

 :טנעמיטנעס ןַײמ רָאג ןופ

 לסיב ַא סענירעלַאב טַײז .ָא

 !טנעמָאמ ַא זיולב רַאפ

 ,עילַאק ײברעד טרעוװ טַאלברעטלוש סָאד

 !םורק ןוא םָאל ,עטבילעג

 עילַאט רעקיכָארב ףיוא ןרעטש טימ

 !םורַא ךיז טיירד רָאנ

 סנקַאנ עקיזָאד יד רַאפ טָא יצ

 ? טּפיזעג בָאה'כ ןעמַארג יד
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 ןקַאהעצ ןטַײז יד ךַײא ליוו ךיא

 !טבילעג ןבָאה רַאפ

 ,עטשופרַאפ ,ענדונ ךעלדנרעטש .ָא

 !ןַײרַא לענש ןעלקניוו ןיא

 עטשוקרַאפ ריא טעװ ןרגּפ ןוא

 !ןַײז ןכעלדנעש ךָאנ

 ,עכיילב יד תונבל רעטנוא ןופ

 ,טניר סכעלדנור ַא טכיל ּוװ

 ,עכייה ךעלעוויטש יד טימ וצ טּפַאלק

 !טניזעג-ןדיומ ןַײמ
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 ירַאמױַאשז ןופ טנעה יד

 ,רענעמ יו טנעה טָאה ירַאמ-ןַאשז

 ,טברַאגעג ןוז ןופ ןיורב-לקנוט

 רענעט עסַאלב יד סָאד ןענַײז

 ? טברַאטש יז ןעוו ,ַאנַאושז ןופ

 ןטסולג ןופ ּפמוז ןיא ייז ןבָאה

 ? םיילש םעניורב םעד טּפעשעגסיױא

 ןטסורב-הנבל יד וצ סייה

 ? םייהעג ךיז טעילוטעגוצ

 ןרַאברַאב ןופ ןעלמיה רעטנוא

 ? טנוזעג ךיז קַיור ןוא דנור

 ןרַאגיצ טיירדעג ּווו"ץעגרע

 ? טנורג ןופ טכַארבעג ןטנעמיד

 סענָאדַאמ ןופ ןעמַאלפ יד ןיא

 ?ץנַארק רעייז טענַאיװרַאפ זיא

 סענָאדַאלעב ןופ טּפַאזעגנַײא

 ?ץנַאלג ןוא םס סעינָאלד יד ןיא
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 ןעיָאר-ןגילפ יד טגָאיעג יצ

 ?טפירט קינָאה סָאװ ,םולב רעד ַײב

 ןעָאלב עקידנגרָאמירפ ןיא

 ? טפיג םענדָאמ ַא טַײזעגּפָא

 ,סעּפע ייז סָאװ טָאה טּפַאכרַאפ ָאט

 ? רַאטש רעווילג-םולח רעסָאװ

 ,סעּפעטס עקּפרעט סעיזַא ןופ םיורט

 ? רַאװַאגנעק יצ ,גרעב סנויצ

 ,ןרָאװעג ןיורב רעטעג ַײב טינ

 ,קרַאמ ןפיוא טלדנַאהעג טינ

 סנירָאטעּפמיק ַײב טקנעװשעג טינ

 ,גרַאב ןסַאנ ַא ךעלעדניוו

 ,עלָאמש ןייק טנעה-ןיליירפ ןייק טינ

 ,טיוה יד סעטרעיוּפ ןופ טינ

 עלָאמס ןוא ךעּפ ןופ ךיור םַײב טינ

 ,טיור ייז טנערברַאפ ןוז ַא טָאה

 ,ןקירדעצ ץלַא ןענָאק סָאװ ,טנעה

 -- זייב ןייק טינ ןעוט ייז רָאנ

 ןקיב יװ ןוא ןענישַאמ יו

 .סייה ןוא טוג ןוא קידלרוג
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 רעטילגעצ ןוויױאכלַאק ַא יו

 ;טירברַאפ ייז ןופ רירַאב רעד

 ,רעטיצ רעייז סעזעילעסרַאמ

 !דיל-היוללה ןייק טינ

 ,ןקַאּפ לגרָאג םַײב ךָאנ ךַײא טעוו'ס

 !ןייש ןוא ךַײר ,רעבַײװ עזייב

 ןקַאהעצ טנעהלדַא יד ךַײא

 !ןיימעג ןוא טעילָאכעגסיוא

 ןעירַאמ-ןַאשז ןופ טנעה יד רָאנ

 ;טקעװרעד ףָאש יד ַײב עביל

 ןעִילג ןטיור ןיא ןוז יד ןוא

 .טקעדַאב ייז ןעניבור טימ

 ןטכענ ןופ טסורב ַא יו ךעלניורב

 ; טלָאמַאב ייז טָאה ןומה רעד

 ןטכעפעג ןיא סָאװ ,טנעה יד טָא

 !טלָאװער רעד טָאה טשוקעג ץלָאטש

 ,רעפרַאש ןוא ייז ןרעו רעסַאלב
 ,זיא רעטלַארטשעצ ןוז יד ןעוו

 רעפרַאװנלױק ןופ זדנָארב ןפיוא

 ,זירַאּפ ןשירַאטנוב ןיא
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 ,ןעקנעלעג עטקילייהעג ָא
 ,ךיירפ ןופ טנעה סעַירַאמיןַאשז

 -- ןעקנעב רוכיש רימ ייז ךָאנ סָאװ

 ! טייק יד ייז ןופ טַײרש'ס יװ ,טעז

 ,לּפַאצ רעסָאװ ,רעדיוש רעסָאװ

 טמענ ןעמ יװ ,ןעעז רימ ןעוו

 ןּפַאצ ןּפָארט ַא ךָאנ ןּפָארט

 !טנעה סעִירַאמ ןַאשז ןופ טולב
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 ."ןורכז םעד סיוא; : טסייה סטכער ןטנוא טפירשוצ יד
 ,1872 ינוי ,ןעלרעװ לָאּפ ךרוד טנכייצעג ,ָאבמער רוטרַא
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 ףיש ערוכיש יד

 ,טלגָאװעג בָאה'כ ןכַײט עקיטליגכַײלג רעביא ןעוו

 .קעװַא סרעּפעלש-ףיש ענַײמ ןענַײז לָאמ ןייא טימ

 טלגָאנעגוצ ייז ,קידנעַײרש ,ןבָאה רענַאידניא

 .גערב עזַאּפ ,טעקַאנ ,סעּפולס עטלָאמעגּפָא וצ

 ?רע טָאה סָאװ ,שזַאּפיקע רעד טרַאעג ךימ טָאה סָאװ רָאנ

 ...ןיּפשעגלָאװ סדנַאלגנע יצ ןרעדנַאלפ ןופ ץייוו רעד

 ,רוטּפ ןרָאװעג ןיב'כ רָאנ יו למוט-רעפיש ןופ

 .ןיהּוװ סנייא ץלַא -- טציא ךימ ךַײט רעד טָאה ןגָארטעג

 ןעיָאװ ןדליוו:קיכליה סרעסַאװ ןשיװצ ןעמווװושעג

 ,ביוט גנידצלַא וצ דניק ַא ,גנַאל רעטניוו ַא ךיא ןיב

 ןוהוב-והות עקידנריפמוירט ןבָאה'ס ןוא

 .ביור ןשירעגיז יו ןעלזדניאבלַאה ןבירטעג

 ןפיט רעביא .םערוטש רעד טשטנעבעג ךימ טָאה םי ןיא

 ;טכיוועג ןָא קירָאק ַא יו ךיז ךיא בָאה טגיוועג

 ,ןפיש ליפ ױזַא ןופ םירבק ,סעילַאװכ ףיוא טצנַאטעג

 ,טכיל שירַאנ ןופ קנופ ןוא קנּוװ ןָא תעל-תעמ ןעצ ַא
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 ענירג לּפע ןופ טפַאז רעד דניק םַײב יו רעדלימ ךָאנ

 ;סיז ןוא ןירג רעסַאװ סָאד ףיש ןַײמ ןיא זיא ןַײרַא

 ,ענילס ןוא ןַײװ ןעיולב םענופ ןשַאװעגּפָא ךימ

 ,סיר ַא טגנַאלרעד טייק-רעקנַא יד ןוא רעַײטש םעד

 עמעָאּפ רעקימי רעד ןיא בָאה'כ ןָא רעטציא ןופ

 ;ַײרפ ןדָאבעג ךיז ןרעטש ןוא םיוש ןופ ךלימ ןיא

 עמעכס ַא יו רעסַאלב ּוװ ,ןירג םעד גנירג ןעגנולשעג

 :ײברַאפ תמ רעטכַארטרַאפ ַא טרָאד לָאמוצ טמיווש סע

 ,הריצי רעד ןופ ָאלב םעד קידנברַאפ םעצולּפ ּוװ

 ,גָאט ןופ ץיה ןיא קידנעניר ןעמטיר ,סרעביפ ךרוד

 ,עריל יד יו רעקרַאטש ךָאנ ,טריּפס רעד יו רעפרַאש ךָאנ

 .גָאלש ַא טיג עביל ןופ רערעטיב רוּפרוּפ רעד

 ,ןביוא ןצילב עקנַאלב יד טימ ןעלמיה יד ןעק ךיא

 ;העש-טנװָא יד ןעק ךיא :;עקיכָאק ןעמָארטש יד

 :ןביוט עטַאשט ַא יו טהקבדרַאפ ןַײשנגרָאמ יד

 .ָאד זיא'ס ,טביילג ןעמ רָאנ סָאװ לָאמוצ ןעזעג בָאה ךיא

 ןרָארפרַאפ טעלָאַיפ ןיא ןוז עפיט יד :ןעזעג

 ;ליורג רעטלַאק טימ לופ ןסַאּפ ןיא עטרעווילגרַאפ

 ןרָאיטקַא עשיטנַא יװ טַײװ ןופ ןעמוקנָא ןוא

 .ליוהעג םענעגיוצעצ טימ סעילַאפ עגנַאל יד
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 ,גרעבזַײא עסַײװ-קידנעלב טימ טכַאנ ענירג ַא :טמיורטעג

 ;לעװ ַא ןופ סעִיװ ףיוא ןכעלעמַאּפ שוק ַא

 ,קרעװזַײרק ןכעלקיבייא ןטפַאז עשילרעטסיוא ןופ

 ,לעג ןוא ָאלב ןופ טכַארּפ ןיא טכַאװרעד סָאװ רָאפסָאפ ןופ

 סעירַא-ןענַאגַארוא עלופ םישדח :טכרָאהעג

 ;טנורג םענופ קיּפמוד ןעמורב סָאװ ,יק עלוד יו

 סעירַאמ ןלעװ יצ עקיטכיל טימ סיפ טימ :טרַאװעג

 ,דנולש ןטסיװ 'סוניקוא םעד ןענָאק ןכַאמרַאפ

 -- שממ רעדנּוװ ,סעדירָאלפ ?סָאװ ריא טסייוו יצ :טרירַאב

 ;גיואטרעּפמעל ןוא טיוהנשטנעמ טימ םולב ַא טצָארּפש'ס ּוװ

 שימַירעטנוא סנגיוב-ןגער ןיא ךיז ןעשַאּפ'ס ווו

 .גיור ןופ סעקעלָאט ףיוא סעדערעשטדןגלַא יד

 ןתיוול ַא םַאזגנַאל יװ ,ּפמוז רעד טריוי'ס יװ :ןעזעג

 ;לָאטַא ןיא רַיַא ןופ ץעננזיר ןיא טליופרַאפ

 ןסָאגעגנַײרַא ךיז םיקחרמ יד ןבָאה'ס יו

 ,לוק סרענוד ַא טימ רעסַאװ ןקידנעייטש ןיא

 ; ןצנַאלג-רעטומלרעּפ ,ןענוזרעבליז ,סרעשטעלג ןוא

 ,טכוב ןיא ףיט ןעקנוזעגנַײא ןטעלעקספיש ןוא

 ,ןצנַאװ ךרוד ענעסערפעגפיוא ,ןעגנַאלש עקיד ּוװ

 .טכורפ עצרַאװש ַא יװ ןלַאפ רעמייב עמורק ןופ
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 ,ןדַארג יד טָא ןזַײװ רעדניק רַאפ טלָאװעג טלָאװ ךיא

 .שיפ עקידנעגניז יד ,ענעדלָאג יד שיפ יד

 : ןדנו-ענ סָאד ליצ ןָא עקימולב ןעמיוש ףיוא

 ,שירפ ,רעטנומ ןכַאװרעד ךָאנרעד טגעלפ סָאװ ,טניוו םעד

 ,סענָאז ,ןטַאמילק ,ןסולָאּפ ןופ טפָא טרעטַאמרַאפ

 ,דיל ןקידנענייו טימ םי רעד ןגַײטשפיוא טגעלפ

 :סענָאמענַא עלעג ןוא רימ ןעקנעש סעזודעמ

 ,טינק סָאװ יורפ ַא ייהעלע ןבַײלב געלפ ךיא ןוא

 ןטָאשרַאפ ץנַאג טלקָאש ךיז סָאװ ,לזדניא ןַא טעמכ

 ; ךָאפעג ןשלגילפ ןוא יירשעג ,טסימלגייפ ןופ

 ןטָאש ןיא ןייג ןפָאלש ןגעלפ ץכעלַײװרעטניה ןוא

 ..ךָאל רעטסוּפ ַא ךרוד יו רימ ךרוד ענעקנורטרעד

 ,ןפלָאג ןופ רָאה יד ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ףיש ַא -- ך י א רָאנ

 ,טעז טינרָאג ןעמ ּוװ ,רעטע ןיא טניוו ךרוד טגָאיעג

 ןפלָאהעג טינ טלָאװ טָאלפיַאזנַאה ןייק ,טַאגערפ ןייק סָאװ

 ;טעלעקס ןרוכיש-סעילַאװכ םעד ןעװעטַאר וצ

 ,ןענַאמוט ןופ ןעלגעז עװָאליל טימ ,רעַײרפ ילֵא

 ,טיור ןוא ךיוה למיה םעד ךרוד טרעכעל סָאװ טנַאװ

 :םינדעמ עלעדייא עיינ רעטכיד רַאפ טגנערב סָאװ

 :טיױק עקידתלכת ןוא ןַײש ןופ סעקינַײשיל

4 
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 ןטנעמגעס עשירטקעלע ןופ טלקנערּפשעג ,טגנירּפש סָאװ

 ,ןובַאט ַא דרעפ-םי ןופ טײלגַאב ,טערב עלוד ַא

 ןטנערּפ עקידרענוד טימ סיוא ןכערב סילוי ןעוו

 : ןוז עסייה יד טנָאזירָאה םענעטַאנַארג ןופ

 ןלַײמ קיצפופ רַאפ םורבעג רעד ןעוו ,ףיוא טרעטיצ סָאװ

 ;טרעה ךיז ןטנורגּפָא-םָארטשלַאמ ןופ יצ דרעפלינ ןופ

 ,ןלַײא ןגעוװַאבמוא עָאלב עלַא ןיא טגעלפ סָאװ

 !דרע רעגנע רעד ךָאנ ,עּפָארײא ךָאנ טציא קנעב ךיא --

 ,ןפָא ןגיל ןגַאלעּפיכרַא :ןעזעג בָאה ךיא

 ;טפַאשַאב ַײנספיוא ךיז למיה רעד קידרעביפ ּוװ

 ,ןפָאלש ןיא ,טכענ ענַײד ןופ רימ וצ טינ וטסקיש רָאנ --

 !טפַארק עקידנעמוק ,ָא -- לגייפדלָאג ןענָאילימ

 ןעניגַאב רעד טקינַײּפ ךימ !ליפ וצ !טנייוועג ליפ וצ

 !םס -- הנבל יד ןוא ,רימ רַאפ לַאג זיא ןוז יד

 ...ןעניז ןַײמ טמייל ןוא טריויעצ ערעטיב עביל יד

 !םי ,זדנוא גנילשרַאפ !םַאזוצ רימ טימ !ףיש ןַײמ ,קניז ָאט

 : רעסַאװ קיצנייא ןַא ןַײז סע לָאז -- עּפָאריײא ביוא רָאנ

 ,ץרַאװש ןוא טלַאק עשזול ַא טכַאנ ןוא גָאט ןשיוועצ

 רעסַאלב רעד ןַײש ַײב דניק טנלע ןַא קעװַא טזָאל'ס ּווװ

 .סטרַאצ ַא לרעטַאלפ ַא ,ריּפַאּפ ןופ לפיש ַא
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 ןעמי ,ָא ,ךַײא ןופ שינעקנעב רעד ןיא ןדָאבעג

 ,קירטש ןייק ןוא לװנַאב ןייק רעמ ןריפ טינ ןָאק ךיא

 ,ןעמַאלפירָא ןוא עשהוואג רענעפ ןסירג טינ

 !קירב ַא ןופ ךימ טקערש סָאװ ,טכיל רעטנוא ןעמיווש טינ
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 ןלַאקָאװ

 ! ןלַאקָאװ -- יולב ַא ,ןירג ןֹא ,טיור יא ,סַײװ ע ,ץרַאװש א

 : ןגיל תוחוכ-גנופַאשַאב ערעַײא ּוװ ,זַײוװ'כ

 ןגילפ לטרַאג רעצרַאװש-קיצנַאלג ,רעטרָאהַאב :ַא

 ,ןלַאפ סנטָאש ּוװ ,טכוב ;שוּפיע ןַא םורַא טשער

 ; ןגיוו-רעזערג ,ןעלּפענ ,עלעה ןטלעצעג :ע

 .ןלַאשזניק ,ןגינעק עסייוו ,רעשטעלג ןופ דנעלב

 ןלַאװק-הבושת ןיא יצ קימירג רעטכעלעג :יֹא

 .ןגיז רוּפרוּפ ;ץירּפשטולב ;ןּפיל ענייש ןופ טשיצ

 ,ןעלקיצ ,ןקוצ-גנופַאש ןעמי ענירג ןיא :ןֹא

 ;ןעלקיוומוא ּפָאק-רעשרָאפ ַא סָאװ ,ןשטיינק ןופ ור

 .לַאש-הוולש ,סעדַאטס ןופ םורב ,ןענַאל ןופ ור

 :ןעמיטש עפרַאש טימ לופ רפוש רעטניורקעג :ַַא

 ;ןעמיווש םיכאלמ ןוא ןטלעוװו ּוװ ,ןטייקליטש

 !לַארטש ןטעלָאיפ טימ גיוא ,ַאגעמָא ,ָא
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 קילג

 ,ןרָאי ,ָא ,רעסעלש א

 ?ןורסח ַא ןָא רעצעמע זיא

 ,ןרָאי ,ָא ,רעסעלש ,ָא

 בָאה ךיא טרידוטשסיוא עיגַאמ יד

 .ּפָא טינ טדנעוו רענייק סָאװ ,קילג ןופ

 טיירב ךיז ןעוו ,רע לָאז ןבעל ָאט

 .טיירקעצ רעשילַאג רעד ןָאה רעד

 ,רעמ טשינרָאג וצ בערטש ךיא ,ךיא רָאנ

 ,רע -- ןָא טריפ ןבעל ןַײמ רָאג טימ

 ,ףוג ןוא טסַײג טימ -- טציא ףושיכ רעד

 .ףור ןַײמ טּפַאכרַאפ ,ימ ןַײמ טגָאירַאפ

 ? דניצַא ןייטשרַאפ טרָאװ ןַײמ לָאז רעוו

 !טנירטנַא ןוא ךיז טגָארט ןוא טילפ סע

 !ןרָאי ,ָא ,רעסעלש .ָא
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 רעגנילקױקַאלג רעד

 למיה ןרָאלק ןיא סױרַא לעה טגנילק קָאלג רעד תעב

 ,טכַאװרעד גָאט רעד ַײנ ּוװ ,טפול רעקיטכיזכרוד ןיא

 ,למיק ןופ ןוא עטנעימ ןופ טפוד ןיא ןַאטשעגפיוא ןוא

 -- :טכַאמ הכרב-ןגרָאמ ַא םיא דובכל דניק סָאד

 למירד ןופ טקעװ סעווָאס יד סָאװ ,רעגנילק-ןקָאלג םוצ

 טכַאמשרַאפ ךיז טעדיוה ןוא ןַײטַאל ןַײז טלּפערּפ ןוא

 ,למיש לופ קירטש ןופ ּפָארַא טגנעה סָאװ ,ןייטש ןרעווש ףיוא

 .טכַאש רעטסוּפ ַא ןופ יו רָאנ רעּפמילקעג טייגרעד

 לּפַאצ לופ טכענ ןיא ,ייוו יוא .ןַאמ רעד טָא יװ ןיב ךיא

 ;לַאעדיא םעד גנילק ןוא קירטש םעד טסיזמוא יצ ךיא

 ,ללש ַא דניז עטלַאק זיולב םורַא ןרעטַאלפ סע

 .לּפַאלּפעג ַא יװ ךַאװש רָאנ רימ וצ גנולק רעד טכיירג'ס ןוא

 ,ץלַא ןופ טַאמ ןוא דימ ,ןטש ,ָא ,דימ לָאמ ןייא רָאנ

 .זדלַאה ןַײמ -- ןייטש םעד טָאטשנַא קירטש ןיא ןדניבנָא לעוו'כ
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 לטניוו'םי

 :רעכיב עלַא טנעיילעג ;קיטעמוא זיא בַײל סָאד

 רעכיג סָאװ ,ערוכיש לגייפ יו !קעװַא רָאנ ,ָא

 ,םיוש ןטנַאקַאבמוא ןוא ןַײז למיה ןשיוועצ

 ,םיור-ןעמי םוצ טבערטש סָאװ ,ץרַאה ןַײמ ּפָא טינ טלַאה סע

 ;טלגיּפשעגּפָא ןגיוא יד ןיא ,ןטרָאג רעטלַא רעד

 לוגיע רעד ןעמַאזנייא ןופ טכילנּפמָאל ןופ !טכענ --- טשינ

 ,טצישעג סַײװ םענייר ךרוד ,ריּפַאּפ ןקידייל ףיוא

 ,טציז לגיוו םַײב ליטש סָאװ ,יורפ עגנוי יד טינ ןוא

 קיטסַאמ ךיז גיוועצ ,ףיש ,ָא !קעװַא ,קעװַא ליוו ךיא

 !קיטסַאטנַאפ ןוא טייקדמערפ ןופ רוטַאנ ַא וצ םיווש ןוא

 סורדרַאפ רעד טלפייווצרַאפ גנונעפָאה רעשלַאפ ןופ

 .סורג ןסַײװ סרעכיטנשַאט יד ףיוא ךָאנ טרַאװ רע

 ,רעטיוועג סָאד ןטסַאמ יד ןיוש ןפור רשפא רָאנ

 !רעטיצ ןטצעל ןיא ףיש רעד טימ ןעקניז וצ טרעשַאב

 ..טילבעצ ןירג ןעלזדניא ןופ טַײװ ,ןעלגעז ןָא ,טרעטשעצ

 !דיל-ןסָארטַאמ םוצ ךיז וצ ךרָאה ,ץרַאה ןַײמ ,ךרָאה רָאנ

144 



 ;םוק סָאפַאּפ ןעמָאנ םוצ ךיא ןעוו ,ךוב ןַײמ סילש ךיא

 ןביולקוצסיוא רָאנ טסַײג ןטימ גונעת רעסָאװ ,ָא

 ןביול ןעמיוש טנזיוט סָאװ ,ןבורח ַא טרָא ןַא

 .םור ןופ געט ענַײז רַאפ טניצַאיה ןטַײװ ןיא

 ,םוטש ןּפרעס עריא טימ טלעק יד טציא ןעמוק לָאז

 ,ןביוהרעד טינ דילגָאלק ןליוה ןיא לוק ןַײמ לעװ ךיא

 ןביורַאב ליּפש עסַײװ סָאד טעװ ןדָאב ןפיוא ןעוו

 .םוטעמוא טפַאשדנַאל רעשלַאפ ַא ןופ עירָאלג יד

 ןליטש טינ ָאד תורּפ םוש ןייק ןכלעוו ,רעגנוה ןַײמ

 :ןליפ טמענ םעט ַא ןקיסיװ ןַײזּפָא רעייז ןיא

 .טקנַאלב ןוא טקעמש סָאװ ,בַײלנשטנעמ ַא ןופ ץנַאלגּפָא םעד

 --- .,הנווכ ןיא ןעקנוזרַאפ ,גנַאל טלָאמעד ךיא טכַארט ןוא

 -- טקנַאצ עביל רעזדנוא ּוװ ,ןימַאק םעד ףיוא סופ םעד

 .ענָאזַאמַא יד לָאמַא טנערברַאפ טסורב ריא טָאה'ס יװ
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 טנַײה רענייש ,רעלופסנבעל רעד ,רעש'הלותב רעד

 ןסַײרעצ רע טעוװ ןטרוכישרַאפ ךָאפלגילפ טימ

 ןסַײװ רעווילגרַאפ ןיא סָאװ ,ערעזָא עטרַאה יד

 ?טנַײש ןשינעַילפ עטדימשעג ןופ רעשטעלג ךרוד

 ,טשרעוצ ןעוועג זיא רע ץלָאטש יװ ,טקנעדעג ןַאװש ַא

 ןעגנּוװצַאב זיולב אפוג ךיז גנונעפָאה ןָא טָאה רָאנ

 ןעגנוזַאב טינ טלָאמעד טָאה דנַאלסנבעל סָאד רע לַײװ

 .טשרעהעג טסַײגרעטניװ רעד קידהרקע טָאה'ס ןעוו

 ,ןקרַאטש םעד זדלַאה ןטימ רע טסיוטש הסיסג רעסַײװ ןיא

 ,עקרק ןופ ליורג יד טינ רָאנ ,םיור םעד ּפָא טלסיירט ןוא

 .וצ םיא טרירפ רעטסעפ דימת רעדעפעג ןַײז ּווו

 ,ןרעק רעלעה-קילַארטש רעד םורַא םעד ןופ ,טסנעּפשעג

 !ור רעטלַאק ןופ םיורט-לוטיב םעניא רע טרַאטשרַאפ

 ,ןרעטשעג-ןַאװש רעד ליצ ןָא דנו-ענ םיא טגָארט'ס יו
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 ,עמרַאלַאמ ןַאפעטס

 .ןעלרעװ לָאּפ ךרוד טנכייצעג
 ,'ןטעָאּפ עקיטנַײה; גנולמַאז רעד טיל)

 .(רעגעס רעיּפ גַאלרַאפ
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 ןרַאהרעװ לימע





 רַאנּפרָאד םענופ דיל סָאד

 דרע רעד וצ ןעַײרש תולוק-ילוק טימ טנָאק ריא

 ,םירבק ןסַײר ןוא

 םירטפנ יד ןופ טינ רענייק ןוא טינ לָאמ ןייא ןייק

 .טרעהעג ןעו ןגָאלק רעַײא ןבָאה טעװ

 ,עטיוט יד טיוט תמא ןַא ףיוא עקַאט ןענַײז יז

 ,דלעפ עקירעּפכורפ סָאד לָאמַא ןרעקַא ןגעלפ סָאװ ,יד טָא

 ,עטיוט ןפיוה רעריוהעגמוא ןַא טנַײה ןענַײז ייז

 ,טלעוו רעד ןופ ןקע ריפ ןיא עטליופרַאפ גנַאל ןיוש

 .עטיוט יד

 :רעדלעפ יד ןעוװעג טעטש רעביא ןרַאה טלָאמעד ןענַײז סע

 רעבלעז רעד טסַײג-הענכה רעד

 :ןעניד וצ םוטעמוא סנקור יד טָאה ןגיובעג

 ,טכירעג ןעז וצ טינ ךיז טָאה רענייק ןוא

 טכילטנוװָא סָאד ןעמענמורַא טסעפ ןלעוו'ס יו

 .ןענישַאמ יד סמערָא עקידמיואמ עדליוו טימ

 ,דרע רעד וצ ןעַײרש תולוק-ילוק טימ טנָאק ריא

 .םירבק ףיוא ליומ סָאד

 ,םירטפנ ןעוועג ייז ןענַײז טלָאמעד סָאװ ,יד טָא

 דרע ןופ טנורג עמַאס זיב טנַײה ןענַײז ייז

 .עטיוט ןיוש
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 קעװַא ןעייג סָאװ יד

 ,טירט ַא רעטניה קידנּפעלש טירט ַא

 ,דימ רעצרעה יד ,רעווש סנרעטש יד

 העש-טנוװָא ןיא געוו ןטַײװ ןיא

 ,ָאד ןופ קלָאפ סָאד קעװַא טייג סע

 ,טַאז ןגער ןופ ,טרענעג טניוו ןופ

 ,טַאמ ןוא דימ לּפענ ןסַאנ ןופ

 ,טשינ טימ טשינרָאג טָאה ָאד ןופ קלָאפ סָאד

 טסיוו ןוא טסוּפ רָאנ ךיז רַאפ טעז סע

 ,ףוס ַא ןָא ךיז טיצ סָאװ ,ךַאילש םעד

 גנַאטש ןגנַאל ַא ףיוא טגָארט רעכעלטיא ןוא

 ,טנַאק ןעיולב טימ לכיט ַא םענַײז ןיא

 -- טענ עטיירב טימ לכיט ַא םענַײז ןיא

 ,טנַאה יד ּפָא טַײב ןוא לסקַא םעד ּפָא טַײב ןוא

 טערג ענדורב עטלַא סָאד טגָארט ןוא

 .געט עטפָאהעגּפָא ןיוש גנַאל ןופ

 -- קעװַא טייג סע ָאד ןופ קלָאפ סָאד

 ,געו רעד טיצ ךיז קע ןָא ,ףוס ןָא

 ,טרַאטש עמשטערק יד דלַאװ ןטיוט םַײב

 ,טרַאװו עדמערפ סָאד ּוװ ,עמשטערק יד
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 ןליד יד ףיוא ןליּפש סערושטש יד

 ,זַײמ יד ןוא

 ,דנילב רעטצנעפ יד ,טרירפ עמשטערק יד

 ,ךַאװש ןוא ץרַאװש ,טלמישרַאפ טנעוו יד

 ,ךַאד ןטַאװעטלָאק ןעמורק טימ

 ,דליש ןטכַײפ םעד סױרַא טקעטש ןוא

 ,טניוו םעד ןייב ןטגָאנעגּפָא ןַא

 ;ָאד ןופ קלָאפ סָאד זיא שינדחּפ

 העש רערעווש ןיא ךיז טמלצ סע

 .טרעטיצ ןוא

 ץרַאה םעניא טגָארט ָאד ןופ קלָאפ סָאד

 ,ץרַאװש ןוא טלַאק סעקשעוװָאלָאה ייווצ

 .םַאלפ ןָא ץיירק-סעקשעוװָאלָאה ַא

 ;ָאד ןופ קלָאפ סָאד זיא שינדחּפ

 ,ָאטשינ ןרַאטלַא ענַײז ףיוא זיא טכיל ןייק

 ;םעט רעד ןיוש גנַאל זיא ךערַײװ ןַײז ןופ טּפעװרַאפ

 ,טמוק טינ רענייק ּוװ ,סעשינ ןיא רָאנ ןוא

 טמוטש סע ןוא םורַא ךיז זיור ַא טרעגלַאװ ךָאנ

 .סּפיג ןקיברַאפ ןופ סוטסירק ַא

 ,דלעפ ןיא ארומ טָאה ןטָאש ןרַאפ ָאד ןופ קלָאפ סָאד

 ,טלעהַאב-הנבל ,ןוװַאטס ענעגייא רַאפ

 ;זיוהריפ סנעצעמע ַײב תוריגּפ עשלגייפ רַאפ

 ,טַײל רַאפ ןוא ךיז רַאפ ארומ טָאה ָאד ןופ קלָאפ סָאד
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 ,טקישעגמוא זיא ָאד ןופ קלָאפ סָאד

 ,טקירדעג ּפָאק רעד ,ּפמעט חומ רעד

 :קרַאק רעד קידתונשקע םגה

 ,גרַאק ,ךעלניילק ,ןסָאלשרַאפ טבעל סע

 זיולב תוטורּפ יד ףיוא טנכער ןוא

 .סיוא תולד ןקידכעבענ ןַײז

 ,טנוה רעייז טימ ,ץַאק רעייז טימ

 ,גַײטש רעד ןיא לגיופ רעייז טימ

 :דנורגסנבעל ןטצעלרעלַא טימ

 -- ,גַײװשרַאפ סעכ םעד ,קנירטרַאפ רעצ םעד

 ,טבערגרַאפ ץרַאה סָאד ,טדנּוװרַאפ סיפ יד

 ,טּפעלש םַאזגנַאל ךיז ָאד ןופ קלָאפ סָאד

 קעװַא טייג סע דנַאל ןוא םייה ןופ

 .געוו-ףוס-ןיא םעד ןיא טנוװָא ןיא

 רעדיילק ערעייז ַײב ןעִיצ סעמַאמ יד

 ,רדסכ טעקעמ סָאװ ,רעדניק עטּפָאכ יד

 .רעהַא ןוא ןיהַא טלסיירט ךיז ,טלסיירטעג

 קילב ןטימ רעווש ןעלטניּפ עטלַא יד

 קירוצ ףיוא ךָאנ לָאמ ןטצעל םוצ

 ,דרע עיורג לקניוו םעד-טָא ףיוא

 ,טרעטשעצ טניוו ןופ ןוא ןגער ןופ

 .טרעצרַאפ טלעק ןופ
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 ,טכענק-עמרעפ יד ייז רעטניה ןוא

 ,טכעלפעגקירטש ַא יו סמערָא יד

 גנַארד ןטסנעלק ןָא ,טומ ןָא ,ץלָאטש ןָא

 ,גנַאל ןעגנַאגרַאפ זיא סָאװ ,םעד וצ

 : ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,קילג םוצ

 ןעצ רעגניפ יד ןיא חוכ ןָא

 טיונ ןגעק ןלַײב וצ טסיופ ַא

 .טיוט םענופ ןרָאצ ןגעק ןוא

 ָאד ןופ קלָאפ סָאד ,ףרָאד ןופ קלָאפ סָאד

 .ָאנד ןזיב קילגמוא ןַײז סיוא טקנירט

 סנגָאװ ערעייז ,ןרופ ערעייז ןּוא

 ,ןגעוו יד ףיוא ירפ רעד עמַאס ןופ ןעלסיירט ךיז

 קור ןדעי ַײב קידנכערבעצ

 .קורב ןופ עקיציּפש רענייב יד

 ןטעלעקס יװ ױזַא ערַאד ,עכעלטע ףיוא

 ןטעלומַא םורַא קיכעלב ןרעּפמילק סע

 ;ןּפיר עקיצרַאטש יו סעילבָאלָאה עכיוה ףיוא

 ןעּפירקס ןוא ןצירק ערעדנַא יד קיַײרשעג

 ;ןפיט-רעמענירב ןיא סרעמע יד יװ ױזַא

 .ןפיש יו ,סענרעטמַאל ןגָארט עכעלטע ןוא

 ,דימ ךעלדרעפ יד

 טירט ןדעי ַײב
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 :ןייבעג רעייז ןופ רעטערב יד ןעלסיירט

 : ןייועג סימ רעיש ךיז טסעשטרָאק רע ןַאמרופ רעד

 היוועה רעלוד טימ עגושמ יװ -- טפרַאװ ןוא

 ןייטש ןטרעטַאמרַאפ ַא טַײװ רעד ןיא לָאמוצ

 לרוג רעד יו טילפ סע ּוװ ,ןיהּוװ-ץעגרע טרָאד

 .עיַאטס עשינָארָאװ עצרַאװש ַא

 -- ףָאש יװ ױזַא -- ָאד ןופ קלָאפ סָאד

 .ףוס םוצ זיב לבוס זיא טיונ ןַײז

 ,ןקורט ןוא רַאד ,סעדַאטס יד ןוא

 ,םייל ןוא דמַאז ךרוד ךיז ןּפעלש

 ןקור רעייז ףיוא טפַײפ סע ןוא

 םייה רעד ןופ ייז טבַײרט סע ןוא

 ,טיוט ןוא טיונרעגנוה ןופ שטַײב יד

 :ןעמורק ַא ןייטש ןדעי ףיוא דימ ןעלכיורטש סענַארַאב

 :ןעמורב ,התימ יד קידנריּפש ,ןסקָא יד

 יגעוו ןופ דנַאר םַײב ,ענעלָאװשעג ,יק יד

 :קעז עטסוּפ יו קירעבַאלש סרעטייא טימ

 ןטַײז סנעמעוו ןיא ,עקיצערק ןעלזייא ןוא

 ןטַײר ןדליוו ןיא ןָא ךיז טגנעה הריגּפ יד

 טרישרַאמ קלָאפ ןוא יפ טָא ױזַא

 ,געוו ןטלַא ןיא קעװַא
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 טריפ טנלע ןוא טכַאנ ךרוד ייז סָאװ

 .גערב ןָא טלעוו רעד םורַא

 ,טגָאז ,רָאנ ייז ןעמוק ןענַאװ ןופ

 ? טגָאיעג ןרעסָאװ לרוג ךרוד

 ,ףוס ַא ןָא רעדלעפ ,רעפרעד ךרוד

 ,ףָאלש ןרַאפ סנימלע-תיב רָאנ ןוא

 ,קידנזַײרּפש ץלַא ,קידנעייג ץלַא

 קידנזַײרקרַאפ ,קידנעלּפינקרַאפ

 .גנַאל ןוא ץרַאװש ןוא םורק ןגעוו יד

 ,טסברַאה ,גנילירפ ,רעמוז ,רעטניוװ ןיא

 ,ןרעדנַאװ ייז דימ דימת ןוא

 גנַאג םעַײנ ַא ףיוא דימת ןוא

 .ןרעדנַא םוצ ףוס-ןָא ןייא ןופ

 ,ךיוה ,ןטַײװ רעד ןיא ,ןטרָאד ןיוש תעב

 ,ךיור טימ לופ ,ןעלמיה עטעפ רעטנוא ןופ

 ,גרַאב-רובת ַא יו ןרעטש ןרעווש טימ

 ,ךיוה ןטיור טימ ןוא רעלַײמ עצרַאװש טימ

 ןיילּפ ןופ קלָאפ סָאד קידנעַיצ ,טרעיוה סע

 ;סע ּפָארַא טגנירד ךשוח ןטספיט ןיא זיב סָאװ ,טכיל טימ

 ,ןייטש ןיא ,דלָאג ןיא ,לָאטש ןיא ,ךלַאק ןיא ,סּפיג ןיא

 -- טָאטש יד

 רעקיזיר רעקידמערָא-טנזיוט ַא

 .סוּפָאטקָא
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 דנַאטשפיוא רעד

 ,טירט ןופ לבריוועג ןכיג ַא ןיא סַאג יד

 ,טילפ יז --- סמערָא ןוא ,סעציײלּפ ןוא ,סנקור ןופ

 ,ןעיָאו ןקימירג טימ ךךיז טגָארט יז

 ,ןועגש ןופ העש רעד וצ ףױרַא

 ,טדיז סָאװ ,ןרָאצ ריא ךיז טצלעמש סע רעכלעוו ןיא

 :ןטכַאװרעד ןפָאה ןטימ ,ףור ןטימ ,סַאה ןטימ ףיונוצ

 ,טילג דלָאג-העיקש ןיא סָאװ ,סַאג יד

 טיור ןוא קיטכעמ זיא סָאװ ,סַאג יד

 ןטכַאנרַאפ ןופ םוהת םענרוּפרוּפ ןיא

 ,טיוט רעד

 ;ןעמורב סקָאלגמערוטש םעד ןיא ףיוא טייטש רעצנַאג רעד

 טוט רעקילָאצנָא רעצנַאג רעד

 -- .ןעמוקעג זיא רָאװ ןיא םולח ןיפ

 סעקיּפ ןופ ךעלגנעטש יד ףיוא ּפעק ןוא ןדרעוװש ןוא סעסָאק טימ

 .ןעמולב ענעטינשרַאפ-קיטולב יװ

 ,טסוה רעד ןענָאנַאק ערעווש ןופ

 ,טסורב רענענוהושט ןופ םורב רעקיּפמוד רעד

 .העש רעד ןופ ץפיז םעד ךָאנ טלייצ רעקיצנייא ןַא

 ןסַאג יד ףיוא רעמ טינ סרעגייז ןייק ןטכַײל סע
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 ,ןכָארבעצ רענייטש עקיציּפש ןוא עפרַאש ךרוד

 .ןכָאטשעגסיױא ,דנילב ןענַײז טָאטש ןופ ןגיוא יד

 ,טסעמ ןעמ סָאװ ,טַײצ ןייק רעמ ָאטשינ

 ,טסעפ ןוא ןסָאלשטנַא ןענַײז סָאװ ,רעצרעה רַאפ

 .ןסַאמ ענעבירטעג-רעגנוה ןופ

 קור ןקיטכעמ ַא טימ זיא ןרָאצמירג רעד

 ,הרובג רעקיכָאק טימ ןדָאב םענופ סױרַא

 הרוצ רעקימַאלפ ַא טימ זיא ןרָאצמירג רעד

 .קורב ןופ עדורג רענרענייטש רעד ףיוא ףױרַא

 גנורּפש ַאזַא דלַאװעג טימ טָאה ןרָאצמירג רעד

 ,ןבעגעג קילַײא-קידמיואמ

 גנווש ןופ עגר רעקיצנייא רעד ןיא טרעוו'ס זַא

 .ןבערטש-רעטרעדנוהרָאי םיוקמ

 ,ןעוועג זיא לָאמַא םולח ַא סָאװ ,ץלַא סָאד

 ןעזעג ןבָאה רָאנ ןגיוא עטסעטסיירד סָאװ

 ;ןגַײטש טשרע טפנוקוצ רעלעקנוט ןיא

 ,טרַאװרעד ןבָאה רָאנ רעצרעה עלעדייא סָאװ

 ,טרַאגעג ןבָאה רָאנ ןקילב עקיטשרוד סָאװ

 ןגַײװש ןיא זיא ייזרַאפ-טייהשטנעמ ןיא סָאװ ,ץלַא סָאד

 -- .ןפָאלשעג ןסָאלשרַאפ ןוא טמוטשרַאפ

 ןפָאװ טימ סמערָא רעטנזיוט יד ןיא רָאװ טרעוו

 .ןפָאה סָאד ןסַאה ךרוד ןקעװ סָאװ ,ןסַאמ ןופ
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 ןוחצנ ןַײז סיוא טיירּפש בוט-םוי רעקיטולב רעד

 :ןכָאפ סָאװ ,ןענָאפ עקידיירפ וצ המיא ךרוד

 ,עטיור ,עטרוכישרַאפ ןרישרַאמ ןשטנעמ יד

 :עטיױט יד רעבירַא ןרישרַאמ ןשטנעמ יד

 ,ןגערפ ךיז ןעמלעה ענרעּפוק ןיא רענלעז יד

 ,טכעפעג םעַײנ םעניא טכערעג ָאד זיא רעוו

 ןגעק ךיז ןגָאלש וצ ,ןכרָאהעג וצ דימ

 ,ּפָא טינ טלַאה ליוק ןייק סָאװ ,קלָאפ ןקיזיר םעד

 ּפָאק ןַײז ךעלדנע לָאז ןעניױרקַאב זַא ,ליוו סָאװ

 .גלָאפרעד-רעגיז םענופ דלָאג עקיטולב סָאד

 !ןעגנַיירַאפ ,ןפַאש --- ןענעגרה ןיא

 ןַײרַא ,טקיטעזעגמוא רוטַאנ יד זיא'ס יו

 ןעגניווצ םיא ןוא ןייצ יד טימ ליצ ןיא

 !ןועגש ןסיורג םענופ גָאט ןיא

 .ןעיוב ןופ ןברק ַא רעדָא ןענעגרהרעד

 !ןַײז וצ ןבעל סָאד ןבעוו ןופ

 ,ןדַאלקס יד ,ןקירב יד ,רעזַײה יד ןענערב טָא

 ןדַאסַאפ עטיור עקיטולב טימ ןָאפ-טכַאנ ןלעקנוט ףיוא

 ,ךיוה ןוא קיטכעמ ױזַא לַאנַאק ןופ ָאנד םוצ זיב ּפָא ךיז ןעלגיּפש ןוא

 ; ךיור ןוא ןעמַאלפ ןיא ןטנוא זיב ןביוא ןופ ןדנוצעצ

 ,רעקַאלּפ ןכרוד טַײז רעד ןופ טדלָאגַאב ,סמערוט עשיטנַאגיג

 ; רעקַא ןַא יו טַײװ רעד ןיא טָאטש יד סנטָאש עקיזיר טימ ןדַײנשעצ

 ןטכינרַאפ םוצ טנעה ערעייז ןענעפעעצ רעַײפ ןופ סמערָא יד
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 ןטכידעג לקנוט ןיא ןעלקַאפ עקַיַילג קידנטישעצ

 ןגָארט ךיז ןוא ףיוא ךיז רעכעד עקידנַארב יד ןסַײר'ס ןוא

 ןגָאי םענעגושמ ןדליוװ ןיא סנקלָאװ יד וצ ךיז רעסיוא ףױרַא

 ...ּפלַאז ַא .רדסכ טרָאד טסיש ןעמ

 ןפוא ןשינַאכעמ םעיונעג ףיוא טיוט רעד

 ,ףרַאש ןוא ןקורט טלַאנק סָאװ ,רעוועג ןכיג טימ

 ףרַאװ ַא טיג גָאר ןופ רעיומ םַײב

 ןפיוה ַא סעשזול עקיטולב ןיא

 :ןעייר ןיא ,עטרַאטשרַאפ-הנושמ ,סרעּפרעק עטרעווילגרַאפ

 :ןעיירשעג יד טקיטשרעד ןוא םורַא טמענ ַײלב ןופ טייקמוטש ַא

 ךיז ןרעגלַאװ ,עטעקַאנ-בלַאה ,ןליוק ךרוד טרעכעלעצ ,םיתמ יד

 ,ןסַאג יד ףיוא

 ;רעטכעוװשרַאפ ַא ןוא רענעסירעצ ַא ףוג רעד

 ערעייז ןופ -- ןַײשּפָא רעד רעַײײפ ןשיטסַאטנַאפ ןופ טכַאמ'ס ןוא

 ,ןסַאמירג עטצעל

 .רעטכעלעג ןדליװ ,ןטעּפמַארקרַאפ ַא יירשעג ןטצעל ןופ

 ,ךיז טגיוו ןוא ךיז טכַײקרַאפ ,ךיז טלַײא קָאלגמערוטש רעד

 ;ףמַאק םעניא ץרַאה ַא יו ױזַא

 ,ךיז טקיטשרעד סָאװ ,םיטש ַא יװ ױזַא טרעו טפָא רָאנ

 ,טמורבעג טנשקערַאפ טשרעקָא טָאה סָאװ ,קָאלג ַא

 ,םערוטשעג"רעַײפ םענופ טּפַאכרַאפ ,םערוט ןיא

 ,טמוטשרַאפ
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 תוררש יד תורצוא ענעדלָאג ןופ ןבָאה'ס ווו

 ,םיוצ םענרעזַײא ןַא ןיא טָאטש יד ןטלַאהעג

 ,םיורט ריא ןטָארטעצ ןוא גנַארד ריא טלּפמַארטעצ

 -- ,סערָאנ ןיא חוכ ןשינומה םעד טרַאּפשרַאּפ

 ןצַאלַאּפ עטלַא-קידהוואג ַײב ןעמענ טרָאד

 :ןצַאלּפ ןרעיוט ענעבמעד ןופ רעסעלש יד

 :ןעלגיר ענעזדנָארב עקידוּפ יד ּפָא טכערב ןעמ

 :ןעלגיז יד ּפָא טסַײר ןעמ ,ןריט יד סיוא טצעז ןעמ

 קנערש ענעלָאטש ןופ ךיז סױרַא ןטיש סע

 :קנעב ןופ תונובשח ,ןצעזעג ,ןריּפַאּפ

 ,לקַאפ ַא ןיוש גנוצ רעקידנַארב טימ ייז טקעל טָא

 :לכה-ךס ןצרַאװש םעד רבע ןופ טעפרשרַאפ

 ;טנערב ןוא ןעמ טכערב רעמעדייב ףיוא ,סרעלעק ןיא

 ןענָאקלַאב עכיוה ןופ טרעדַײלשעג ,םיפוג ןוא

 .טנעה ענעפרָאװעצ טימ טפול יד ןּפַאכ ייז

 :טרעטעמשעצ ןביוש יד סעכריק ןיא

 ,טרעטעגרַאפ טשרעקָא ךָאנ ,סענָאדַאמ עטלַא יד

 רענעירטש רעד םערוטש ךרוד יוו ױזַא ,ןסירעצ ןגיל טציא

 :עטַאכ ַא ןופ ךַאד

 ,רַאטש ,קידרעטסנעּפשעג ,קיטולבנָא ,סוטסירק ַא

 עטַאמש ענרעצליה ַא יו ױזַא ,ןסַאּפ ףיוא ןטינשעצ

 .רַאטלַא םַײב ץיירק ןופ ןטצעל םעד לגָאנ ןפיוא טגנעה ךָאנ

 :ןשָאלרַאפ רעטכיל ענעסקַאװ יד ;ןסָאגעצ ןבלַאז עקילייה יד
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 :ןגיּפשַאב סעוטַאטס-םישודק יד

 ,ןגיל םוטעמוא ןוא

 ,ןטָאשעצ סעטַאלבָא יד -- יינש ַא יװ ױזַא

 .ןטָארטעצ לוויטש עקינרָאצ רעטרעדנוה ךרוד

 ןרעטשעצ ןוא דרָאמ ןופ רענייטש ערעַײט יד

 ,ןרעטש יד ןופ גיוא ןרעטנוא ןרעמילגעצ

 -- ץנַאלג ןיא עצנַאג ַא טכיול טָאטש יד

 ;ץנַארק ןקימַאלפ ַא ןיא זיר רענעדלָאג ַא

 םיור ןלעקנוט ןוא ןטַײװ םעד וצ ָאנד ןקיטכַאנרַאפ ןופ טָאטש יד

 :ןיורק עטלטרַאגמוא-רעַײפ עטלקניפעצ ריא סיוא טקערטש

 רעטלופרעביא גנַארד רעד ,רעטמיושרעביא סעכ רעד

 ,רעטלומ ןקיזיר ןיא ןבעל סָאד ןטענק ייז

 דרע יד ףיוא לָאמוצ טרעטיצ סע זַא ,ױזַא

 ;ןטַײװ יד ןענערב'ס ןוא

 טרעק טעװעשובעצ סָאװ ,ךיור רעד טלבריוו'ס ןוא

 .ןטַײז ריפ עלַא ןופ למיה םעד

 !ַײנַאב -- ןברַאטש ןיא ןוא !ףַאש -- ןענעגרהרעד ןיא

 !ײרּפַאב ,רעגנִיירַאפ רָאנ ,לַאפ רעדָא גיז

 !טסיופ יד ךיז ריט רעד ןיא ךערבעצ יצ ,ףיוא ןפע

 -- ,זיורבעג-גנילירפ רעד זיא טיור רעדָא ןירג לַײװ

 ,טסיוטש סָאװ ןוא טגעװַאב סָאװ ,ָאד זיא חוכ ַא רָאנ

 ,סיורג ,קידלרוג ,קידנכַײק סָאװ ,חוכ רעד

 !סיורָאפ --- זדנוא טריפ רעטרעדנוהרָאי ךרוד
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 ירעלַאװ לָאּפ





 םי םַײב םלוע-תיב רעד

 ,ןעייג םַאזגנַאל ןביוט ּוװ ,ךַאד רעליטש רעד

 :ןעייר-םירבק ,ןעיניּפ ןשיוצ טרעטיצ רע

 ,טדניצ טרָאד םַאלפ ןַײז גָאטנטימ רעטכערעג

 !ןָא ַײנ ךיז טבייה קידנעטש סָאװ ,םי רעד ,םי רעד

 -- ןויער ןפיט ַא ךָאנ גנונױלַאב י ד א

 ,דניצַא ור-רעטעג ףיוא קילב רעגנַאל ַא

 ןצילב ענַײפ יד ןטעברַארַאפ ןייר יו

 ,ןצירּפש סָאװ ,םיוש םעניד ןופ ןטנעמיד יד

 !םיור ןיא טײרּפשרַאפ טנַײש הוולש עכלעוו ןוא

 ,ןעגניר ענַײז ןיא ןוז יד םוהת רעד טמענ'ס ןעוו

 ,ןעגנידַאב עקיבייא ןופ קרעװ ענייר יד

 .םיורט רעד טפַאשנסיװ ןוא טַײצ יד ץנַאלג טרעוו

 ,רעיוד ןופ ךַײר רצוא ,לּפמעט סעוורענימ

 :רעיוט ַא טכַארטַאב ןופ ,עסַאמ ַא ור ןופ

 ךַאװ סָאװ ,גיוא ;רעסַאװ ןופ םערב עגנערטשעג

 :ןעינימ-ןעמַאלּפ רעטניה טיה ףָאלש ןופ ללש ַא

 ןינב-המשנ ןַײמ ,ענַײמ טייקליטש .ָא

 .ךַאד ןטדליגרַאפ קידלגיצטנזיוט טימ
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 ;ללוכ זיא ץפיז ןייא סָאװ ,לּפמעט רעד טַײצ ןופ

 ,הלוע ךיא ןיב ,ןיוש טניווועג ,טרָא םענייר םוצ

 ,םוטעמוא ןופ ךימ טלגניר קילב-םי ןַײמ

 רעטעג יד רַאפ ןברק ןטסכעה ןַײמ ךַײלג ןוא

 רעטע רעקידלקניפ-ךעלדירפ רעד טייזעצ

 ,םורַא ץלַא ףיוא קידתוכלמ לוטיב ַא

 ,ןסינעג םעד ןיא טייגעצ ,טצלעמש סָאװ ,טכורפ יו

 ןסיז גונעת ןיא דניוושרַאפ ריא טלדנַאװרַאפ

 -- .סיוא ןעייג ןעמרָאפ עריא ּוװ ,ליומ ןיא

 ,םעוט ךיא ןיב ָאד ךיור ןקיטפנוקוצ ןַײמ

 ןעיוטעצ ןיא המשנ רעד וצ טגניז'ס ןוא

 .שיורעג טרעװ סָאװ ,גערב ןגעוו למיה רעד

 ,למיה רעטכע ,רענייש ,ךיז טַײב ךיא ,עז א

 למירד ליפ ױזַא ךָאנ ,הוואג רעגנַאל ךָאנ

 ,טפַארק טימ לופ רָאנ ,ןָאט-טשינרָאג םענדָאמ ןופ

 ;ןטָאבעגנָא ךיז ןַײש לופ םיור םעד ך י א בָאה

 ןטָאש ןַײמ ץרַאװש ךיז טרַאש ךעלביטש-םיתמ ףיוא

 .טפַאה ןָא ,ַײברַאפ קידנבעווש ,ךימ טמיוצ ןוא

 ,ןעלקַאפ-רעמוזנטימ ןופ טכַאמ ןיא טסַײג ןַײמ

 ןעלקַאװ ןוא שינרעטיצ ןָא סיוא ךיד ך י א טלַאה

 ,טסייו טינ דָאנג ןייק ןופ סָאװ ,טכיל ןופ טכירעג
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 ,ןטשרע םעד טרָא ןַײד וצ ּפָא ןייר ךיד ביג ךיא

 ןטשרעהַאב טכיל ןעקנעש רָאנ ...ןָא ךיז עז ,ָא

 .טסייה ןבעגוצטימ ןטָאש ןופ טפלעה ַא

 -- ןעמענרַאפ ךיא ליוו רימ ןיא ,רימ ַײב ,רימ רַאפ

 ,עמעָאּפ ןַײמ ןופ לַאװק םַײב ,טנָאנ ןצרַאה םוצ

 -- ןַײז םענייר ןוא ןַײז-טינרָאג ןשיוװעצ

 ,הלודג רעשיכיזניא ןַײמ ןופ ָאכע םעד

 ,רעלופ ןוא רעלעקנוט-קימורב םענורב ַא

 .ןַײרַא טסוּפ דיתע ןיא טגנילק'ס ןענַאװ ןופ

 ,ןעגנַאפעג גרַאװרעטעלב ןיא יװ ,וטסייוו יצ

 ןעגנַאטש עניד יד םיוצ ןופ טרעצ סָאװ ,ףלָאג רעד

 ,העש-תודוס ןופ ץנַאלג טימ קילב ןַײמ טסילש ןוא

 ?ןברַאטש ןליופ םוצ ףוג ַא רַאפ ךימ טּפעלש סָאװ

 ?ןברַאש ַא רַאפ ָאד דרע רעד וצ םיא טיצ סָאװ

 .ָאטינ רעמ ןענַײז סָאװ ,יד ןופ קנופ ַא

 ,רמוח ןָא קידנענערב ,טקיליײהעג ,טכַאמרַאּפ

 ,רמוש ַא טכיל ןסייה ןופ ,דרע לקיטש ַא

 ,םַאלפ ןופ טשרעהַאב ,טרָא סָאד טָא רימ טלעפעג

 : רעמייב עקידלקנוט ןוא ןייטש ןוא דלָאג ןיא

 : רענייטש-למרימ יד ןרעטיצ סנטָאש ףיוא

 .םי רעד ַײרטעג טפָאלש םירבק ענַײמ ףיוא
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 !ךיד טסַאה סָאװ ץעג םעד גָאירַאפ !טכַארּפ לופ טנוה וד

 ךעטסַאּפ ַא ןופ לכיימש ןטימ םַאזנייא ןעוו

 ,דוס לופ ךעלעפעש יד םורַא ריפ ךיא

 ןעשַאּפ תובצמ עדערעשט עסַײװ ןַײמ

 ,ןשַאררעביא ןופ טסַײג םעד רימ ןופ טַײװ טלַאה

 !טָאּפש-םיכאלמ ןוא ןביוט עגולק יד

 ;טיײקלױפ טפנוקוצ יד זיא ןעמוקעגרעהַא

 ;טײקלױה יד שינעקירט ןופ טצַארק ץרש רעד

 טזַײרק ןוא טפול ןיא טזָאלעצ ,טנערברַאפ ץלַא זיא'ס

 :רקיע ןגנערטש ַאזַא סעּפע ןיא טשימעצ

 ,רוכיש ןַײז-טינ ןופ ,זיא ןבעל סָאד טיירב יו

 ,טסַײג רעד רָאלק ןוא שינרעטיב טרעוװ סיז ןוא

 ,םלוע-תיב ןפיוא טוג ןעור עטיוט יד

 ,ןליוהרַאפ ייז טנקירט ןוא ייז טמערַאװ סָאװ

 ,ריר ַא ןָא ,ןביוא ָאד גָאטנטימ רעד

 ..גנונױלַאב ךיז רַאפ זיא ןוא טכַארט ךיז ךיז ןיא

 -- גנוניורק עטסכעה ןוא ּפָאק רעקידתומלש ַא

 ,ריד ןיא גנורעדנערַאפ יד ןיב -- ד י א רָאנ

 ;ןגָארט וצ ךיז ןיא טסגנַא ןַײד ך י מ רָאנ טסָאה וד

 ןגָאלּפ-הטרח יד .,ענַײמ תוקפס יד

 -- .קעלפ רעד ןייטשטנעמיד ןַײד ףיוא ןענַײז ייז
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 ,טקיטסעפַאב קידלמרימ ,רָאנ טכַאנ רעייז ןיא

 ,טקיטסענ ןעלצרָאװ יד ַײב סָאװ ,קלָאפנטָאש ַא

 .קעװַא ץנַאג טייג טַײז ןַײד ףיוא ךעלעמַאּפ

 ;ןטכידעג םעד ןַײזּפָא ןיא סיוא ןרעוו ייז

 ;ןטכיש עסַײװ יד ןַײא טּפַאז םייל רעטיור רעד

 .טציא ןעמולב ןיא טניר יז טפַארקסנבעל יד

 ,םירטפנ יד ןופ דייר יד ייז ןענַײז ּווו

 ? םערָאפ עקילָאמניײא יד ,ייז ןופ טסנוק יד

 .טצירּפשעג רערט יד טָאה'ס ּוװ ,טניּפש עװרַאל יד

 ,תועינצ סלדיימ ַא ןופ ַײרשפיוא-לגיופ רעד

 ,סעַיװו עטכַײפַאב יד ,ןגיוא יד ,ןייצ יד

 ;ליק ַײס ןוא קַיַילג ַײס ,טסורב ענייש יד

 ףעקנעב לופ שוק ַא ןיא ןּפיל ףיוא טולב סָאד

 -- ,ןעקנעש ןרַאפ ןרעוו ךיז סָאװ ,רעגניפ יד

 .ליּפש ןבלעז ןיא דרערד רעטנוא ץלַא ּפָארַא

 ןגיוורַאפ וצ ךיז ,לעז עסיורג ,וטסּפָאה יצ

 ,ןגיל ןופ רילָאק ןָא רשפא ןעמיורט ןיא

 ? טברַאפ ָאד ץלַא עילַאװכ ןוא דלָאג ןכלעוו ןיא

 ?ןַײז ָאלב ןיא טכיוהעצ טסעוװ וד ןעוו ,ןעגניז טסעוו

 ןַײזָאד ןַײמ טנירעצ ןיוש ןוא !טדניװש ץלַא !גונעג

 ,טברַאטש רע ,רע ךיוא -- רעקיליײה ורמוא רעד
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 ,עברָאט רעטדליגרַאפ-ץרַאװש טימ ,טיײקיברַאטשמוא

 ,רעברָאל טימ טצוּפַאב ,ןירעטסיירט ערַאד יד

 .טכַאמ רָאג סיושרעטומ ַא טיוט ןופ ךיוא סָאװ

 ,רעדױלּפ רעמורפ רעד ןוא רקש רענייש רעד

 רעדיוש טימ ּפָא טינ טסיוטש ןוא טינ םיא ןעק רעוו

 ,טכַאל קיבײא רעכלעוו ,ןברַאש ןטסוּפ םעד

 ,קידייל ןגיל סָאװ ,ּפעק ,תובא עפיט ריא

 ,קיבײא ףיוא ענעטָאשרַאפ דרע סעּפוק ןופ

 .טשיוורַאפ טירט רעזדנוא סָאװ ,ביוטש רעד טַײז ריא

 ,רבוג טינ זיא רענייק ןעמעוו ,םערָאװ רעד

 -- ,רבק רעַײא ןיא טפָאלש סָאװ ,ךַײא רַאפ טשינ זיא

 !טשינ ךימ טזָאלרַאפ ןוא ןבעל ןופ טבעל רע

 ?סע זיא האנש יד יצ ,עביל יד רימ וצ

 ,סעיזיוו עלַא ןיא ױזַא טגָאנ ךימ ןָאצ ןַײֹז

 ,טוג ןסַאּפ םיא ןָאק ןעמָאנ רעדעי וַא

 ,רעגעװַאב-ץלַא רעד זיא רע ,ליוו רע ,טעז רע

 רעגעלעג ןַײמ ףיוא זיב ןוא בַײל ןַײמ טקעמש םיא

 ,טולב ןַײמ טימ םיא רענ ןוא םיא ךיא רעהעג

 ?ןוחצנ ןַײד סע זיא ,רזכא ,ןָאנעז ,ָא

 ,ןכָאטשעגכרוד ךימ לַײפ ןַײד טימ וטסָאה יצ

 ? טרָאפ טינ טילפ ןוא ,טילפ ןוא טרירביוו ,טמושז סָאװ
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 ;זיא ליצ ןָא ילפ רעד רָאנ ,ךימ טגעװַאב גנַאלק רעד

 : סעליכַא ףיוא ןטָאש-טיורקדליש רעד ...ןוז יד

 .טרָא ןופ טינ ךיז טריר ןוא טפיול סָאװ לעז יד

 ןרעװ:-רעדנַאנַאכָאנ ןיא !ףיוא ייטש !ןיינ ! ןיינ

 ;ןרעלק ןַײד ןופ רעיומ יד ,ףוג ןַײמ ,ךערבעצ

 !טַײװװ ןופ טמוק סָאװ ,טניוו םעד ,טסורב ןַײמ ,סיוא קנירט

 ,רעטנומ טכַאמ טסַײג ןַײמ םי ןופ ךיוה רעשירפ רעד

 רעטנוא ךיז קנוט ,ָא ...רעקיצלַאז חוכ רעד

 !טַײנַאב ןוא ןבעל םוצ טסיוטש סָאװ ,םי ןיא

 ןעלגילפ עקידנזיורב טימ םי רעסיורג ,ָאי

 ןעלגיּפש ךיז ּוװ ,עדימַאלכ ,לעפ-ןרעטנַאּפ

 .טכַײפ םעניא ןצעג-ןענוז ןסַאילימ

 ,ךיז טקערטש סָאװ ,בַײל ןעיולב ןַײד ןופ טרוכישרַאפ

 ,ךיז קע ןיא טסַײב סָאװ ,עקיטכעמ ערדיה ֹוד

 .טכַײלג טייקליטש וצ סָאװ ,םערַאיל-רענוד ןיא

 ;ןבעל ןריבורּפ ףרַאד ןעמ ...טכַאװרעד טניוו רעד

 :ןבעוװש ןשַאר ןיא ךוב ןַײמ טשימ ךיוהטפול רעד

 .טקילפעצ ,טביוטשעצ זדלעפ ןופ ּפָא טגנירּפש לעװ יד

 ,תולעּפתה לופ ןטַײז ריא ,קעװַא טילפ .ָא

 ,סעילַאװכ עטיירפרעד ,ךַאד ןליטש םעד טגָארטעצ

 .טקיּפעג ןעלגעזקָאפ ןבָאה'ס ּוװ ,ךַאד םעד
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 1 אוזי '

 ףָׂשי 6 שש יב
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 ג יש ןקָאק אשי יציראש רזא =

 : טא זו יזוא יהא : :



 רענילַאּפַא םָאיג





 1905 ןיא טנכייצעג ,רענילָאּפַא םָאֵיג

 .בָאקַאשז סקַאמ ךרוד

 ,"ןטעָאּפ עקיטנַײה, גנולמַאז רעד טיל)

 .(רעגעס רעיּפ גַאלרַאפ





 ךרָאה ךיא

 למיוועג-טָאטש ןופ שיור םעד ךרָאה ךיא

 טמעלקעגנַײא ךיא ץיז ןעגנַאפעג

 למיה ןטלַאק ַא םורַא עז'כ ןוא

 טנעוו-הסיפת עמוטש עליוה ןופ

 ןדנוצעגנָא טרעוו'ס טייגרַאפ גָאט רעד

 לעצ-הסיפת ןיא ּפמָאל רעניילק ַא

 ןדנובעג ָאד עדייב ןבַײלב רימ

 .לעה ןוא ןייש לכש רעביל ןַײמ

 לטרַאקטסָאּפ

 טלעצעג ןרעטנוא ריד בַײרש ךיא

 ןברַאטש ןיא טגיל רע גָאטרעמוז רעד

 טלעהעצ ךיז קיצנַאלג ןוא טנוב רָאנ

 ןברַאפ עסַאלב עטַאמ סלמיה ףיוא

 ָאלב םעד ןיא רעַײפ-ןענָאנַאק

 .ָאד זיא רע רעדייא ךָאנ טקלעװרַאפ

 קַאר רעד

 ןַײמ גונעת ןשינעלקַאװ ָא

 ץכעלַײא םוש ןָא ןעייג רימ םַאזוצ

 ןַײפ ןוא ליטש סעקַאר יװ ױזַא

 .ץכעלַײװרעטניה ץכעלַײװרעטניה ףיוא

 רזפ



 םענרַאפ גנַאלקנקָאלג םעד רעה ָא

 רענייש רעביל רענַײמ רענַײגיצ

 ןערב טימ טבילעג ךיז ןבָאה רימ

 רענייק טָאה ןעזעג טינ זַא טניימעג

 טקעלּפטנַא ץלַא ךיז טָאה סע ייוו יוא

 ןטַײװ רעד ןופ ןקָאלג עכיוה יד

 טקעדטנַא זדנוא ןבָאה סמערוט ןופ

 ןטַײל עלַא רַאפ טלייצרעד ךַײלג ןוא

 ןַאירּפיק ןלעװ ןגרָאמ ןיוש

 ענירעטַאק ןוא ירַאמ ירנַא

 ןַאמ ריא ףרָאד ןופ עקרעקעב יד

 עניזוק ןַײמ עדורטרעג ךיוא ןוא

 ןַײז לע ךיא ּוװ ךיז ןעלכיימשעצ

 עטיוררעטנוצ ַא ןייטש לעװ ךיא ןוא

 ןַײּפ רעטיול ןופ --- טַײװ ןַײז טסעװ וד

 .עטיוט ַא דלַאב ןגיל רשפא לעוו'כ
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 ָאטקָאק ןַאשז





 ,רעגייז ןזייב םעד טַײצ ןופ ןרַאנּפָא ףיוא גניז ךיא

 ; ןָאט יײלרעקיצנַאװצ טימ

 רעגייטש ןטניווועגוצ ןופ סיוא רעבירעד דַײמ ןוא

 .ןָאסַאפ ןקיזַײא םעד

 ,ןעניורקַאב לָאז טפַאשטניוװועג םור רעד זַא ,טינ גיוט סע

 ;יורג ןיוש ּפָאק רעד זיא'ס ןעוו

 ןעניוטש עביל רעגנַאל רעביא לָאז ץרַאה סָאד ,ףרַאד ןעמ

 .ױזַא ץרוק זיא יז ןעוו

 ,ןזַײרּפ עלַא ןופ ַײרפ ןוא גנוי קידנעטש טלָאמעד טָא

 ,טַײז רעד ַײב רָאנ ךוב סָאד

 ןזַײװ ןעמ ןָאק ןצנוק ןוא ץנעט ,ןליּפש עלַא יד

 .טַײצ רעקידנעמוק ןופ

 :רעױּפַאק ןוא עקַאט ךימ טיוט רעד טקערש רעבירעד

 ,וצ ךעלביל רימ טקניוװ רע

 :רעיוא םעניא טלמרומ רימ סָאװ ,עמיטש עסיורג ַא

 ;ּוװעדנַאר ןַײמ קנעדעג
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 ,ןעמָארטשרַאפ ןַײװ םעד זָאל ,ןײגקעװַא טַײל עלַא זָאל

 ,ריט יד ןכַאמוצ זָאל

 ןעמָאנ רעד ןיב ךיא ;ףוג ןטיוט ןַײד זָאל ןבָארגַאב

 .ריד ןופ רעכעלטעג רעד
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 ,עטצוּפעגסיוא סמואייזומ ןופ טסַאלדלָאג יד רימ ףיוא טקירד סע
 .ָאד טָא ףיש עריוהעגמוא יד

 עטצונעגּפָא רעלַײמ יד טָא יװ רעקיטכעמ לפיוו ףיוא

 ,ָאסַאקיּפ ןופ קרעװ סָאד טדער סע

 ןכַאז יד ןרעמיצ יד ןיא ןבעווש סע יװ ,טרָאד עז ךיא

 ,סיורג וצ לָאמוצ ,ןיילק וצ לָאמוצ

 ןכַאלפ עטיובעג ףיט יד טשימ עביל יד ױזַא יו ןוא

 .סיוא רעבַײל ןופ ןוא רעלַײמ ןופ

 רעלָאמ םעד ץנַאט רעייז ןיא טריפעגטימ ןבָאה סעזומ יד

 ,טשטנעבעג טנַאה ןַײז םיא ןבָאה ןוא

 רע לָאז עכעלרעדנּוװ יד גנונעדרָאמוא ספַאשַאב םעד זַא

 .שטנעמ ןופ גנונעדרָא רעד ךרוד ןטַײברַאפ
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 הצע עקיטכיװ רָאג זיב ַא

 .רדסכ טמיורט רע סָאװ ןדייר טינ רָאט רעפעלש רעד

 טעּפש סָאװ ּפָא רענעה ךעלַײרג ןּפוצ ךעלדיימ יד

 רעדיילק ןיא ךיז ןעלקיוורַאפ טסברַאה ןופ עטעדנּוװרַאפ

 .טעקָארק ןופ סרעמַאה יד יו ערעקיברַאפ ךָאנ

 :סע ױזַא יצ ,סע ױזַא זיא יצ ,גַײװש רקיע רעד

 ,טנעקעג ךיז טינרָאג ןעמ טלָאװ יוװ ןָאט ןטסעבמַא

 ,תועט יּפ לע םולח ןופ סױרַא רָאנ וטסייג לַײװ

 .טנעה יד ןיא ףכית ןָאט םענ ַא ךיד ןלעװ ייז

 ,הביבס עצנַאג יד סיוא סנכערברַאפ-טסברַאה ןופ דַײמ ָאט

 ;טַײז רעדנַא ןַא ןיא ןגיוב-ןגער ןַײד ןָא לעטש

 עווַיַאנ יד רענעמ יד טימ ןצנַאט ךעלדיימ יד

 .טַײשרַאפ עמַאזיורג סמערָא יד ןיא ןעגנירּפש סָאװ

 ,ןעילב ןעמיורט ּוװ ,םיוב םַײב רימ ףיוא טרַאװ ,רעפעלש .ָא

 ןַײא זיולב ךימ רעטסעקרָא רעד טרעפעלש סע יבַא)

 ,ןעיצוצסיוא ךיז סיפ עדייב טימ ריד וצ יבַא

 .ןַײש-הנבל יד סיוא םי ןפיוא ךיז טיצ'ס יו
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 ןטנוב ןוא ןסיזירק ענַײמ סעזומ לחומ רימ טַײז ,ָא

 טַײצ וצ טַײצ ןופ דימ רעו ךיא זַא טריסַאּפ'ס

 ןדנּוװ עפיט ענַײמ ןופ טפירט סָאװ טולב סָאד טכעלש ףיוא בַײלק ןוא

 טדַײנשעצ ערעַײא סרעסעמ ןַײנ יד טימ ריא סָאװ ץרַאה ןופ

 ןרָאד ןקידנענערב טימ טניורק ךימ ערעַײא עביל יד

 ? ךַײלג ךיז טשעלרַאפ רע יװ ןעז ךיא לעװ יצ

 ןרָאבעג ןַײמ ַײב טרעשַאב רימ לרוג רעד טָאה'ס סָאװ ןַײּפ יר

 ,ךַײא ץוח ןלעטשּפָא עגר ַא ףיוא טינ ךיוא רענייק ןָאק
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 ַאקפַאק רַאֿפ דומכ

 טלעה טינ זָארג םוש ןייק ּוװ טכַאנ ןופ דנַאר עמַאס םַײב

 (?ןפוא רעסָאװ ףיוא ?ןייג רע לָאז רעזערג עכלעוו ףיוא)

 טלעטשעג סופ ןקניל ןַײז טָאה גינעק-ןדִיי רעד

 ןפיוהרעטַײש ןופ םַאלפ םעד קידנטָאב ןטכער םעד

 טנערברַאפ טרעוו סָאװ שיילפ ןופ ךיור ןקידלביא ןיא

 קיַײז ךָאנ זיא ןבירשעג ריד ןופ טרָאװ סָאד רָאנ ּוו

 טנעקרעד ןעמ ךעלדנע סָאװ דייר יד טשרע ןעמ טעזרעד

 קיַײרש ןעמערופסיוא ךיז ליומ טנפעעצ ןַײד ןופ

 סיוש ןיא טייקיבייא רענדונ רעד ַײב ךיד ביול ךיא
 ןרָאלרַאפ טסּפָאלש וד ּוװ רבק ןַײד יו רעגרע ךָאנ
 סיוטש-ןרָאה ַא ךרוד ןסירעצ דרעפ ןופ ךיוב ןַײד
 .ןרָאדירָאק טנזיוט ןופ ּפונק ןיא טקיטשרעד זדלַאה ןַײד
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 וסַאק ןַאשז



 0 ו וע :



 ןטענַאסירעצרַאק יד ןופ

 ,ןרעקרעדיוװ ךיז דרע רעד ףיוא ןלעװ רעטכיד יד

 ,דניא-רעביוצ יד ,ערעזָא יד ןעז לָאמ ןייא ךָאנ

 ,ערעטיק ןופ ןקרַאּפ יד ןיא ןליּפשרעדניק יד

 ;דניז ןופ זיוה סָאד ןוא רעטרעוו-עביל ןופ לָאט םעד

 ,טניּפשרַאפ ןיוש רבע םעניא סנידנַײרפ עלַא ןוא

 ,ןרערט עטרַאצ סרעטסעווש יד ,ענעטלעז ןעיורפ יד

 דניל סָאװ ,ץלָאטש ןליטש םעד ,קילג עקידרעצילג סָאד

 .ןרעטש ןטכַארטרַאפ ,ןעמַאזנייא רעייז ןשוק טגעלפ

 ץנַאט-עלָאדנַארַאפ ןיא ,לַאװַאנרַאק ןופ דיירפ ןיא

 עַײנ סעקסַאמ רעטנוא טרָאד ייז ןלעװ ןענעקרעד

 ,עַײרפ קיטייו ןופ ,ערעייז ןזרעפ עטסנעש יד

 ץנַאלגטנװָא םעניא ןוא .ייז ןרָאבעג טָאה סָאװ

 תולעּפתה טימ ןשטנעב ןוא ייז ןלעװ ןײגקעװַא

 .סעילַאװכ יד ,טולב סָאד ,טניוו םעד ,םור םעד ןוא עביל יד
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 ןטענַאס"רעצרַאק יד ןופ

 ןֵש

 טיונ ןַײד .ףָאלש ןוא שינרעטצניפ ןופ סוכ םעד סיוא קנירט

 הנתמ ַא ןוא ץנַארק ַא יו ןעמענ ןלעװ רימ

 .טיוט ןופ רענעטרעג יד וצ זיב יז ןגָארט ןוא

 הנבל ןופ סרעלדנַאװ יו ןכיײלשכרוד ךיז טעוו'ס ןוא

 ,המשנ ןַײד ,טינ טייג רענייק ּוװ ,ריט רענעי ךרוד

 ,טױר-קידלָאג ןגַײװצ-ןטרימ יד טרָאד ןבַײלק וצ

 ענָאמענַא-לּפרוּפ רעד ןופ ןוא ייז ןופ ץנַאלג רעד

 ,טיולב סָאװ ,טכַאנ רעטגנַיירַאפ רעד ךרוד ךיד ןריפ טעװ

 ,תומלש רעטסנייר ,ןבעל ןקידתמא ןופ גערב םוצ

 .תומולח יד ןענַײז רעכיז ,ךעלקערש ,קיטכעמ ּוװ

 דנַאל םעניא טעװ ןעזרעד טסַײג ןַײד טלייהעגסיוא ןוא

 ,גנוי טכיל סָאד זיא קיביײא ּוװ ,גָאט ןקידנגרָאמ ןופ

 טנַאה ןיא טנַאה ןגעקטנַא ַײרטעג ריד ןעמוק'ס יוװ

 .גנוטכיד ,טייהַײרפ ,עביל :ענַײד סרעטסעווש עסיורג יד
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 רַאולע לָאּפ





 לַאטלעװ םענופ ללח םעניא ענירּפושט ענעניסלעּפַא ןַײד

 ןגַײװש טימ רעווש ןדָאלעגנָא ןביוש יד ןופ ללח םעניא

 ןַײשּפָא ןַײד טנעה עליוה ענַײמ ןכוז סע ּוװ ןטָאש טימ ןוא

 טסנעּפשעג ַא ןצרַאה ןַײד ןופ םערָאפ יד זיא'ס

 ןעגנַאלרַאפ םענעריולרַאפ ןַײמ וצ זיא ךעלנע עביל ןַײד ןוא

 ןקילב תומולח ענערבמַא ןצפיז ָא

 ןורכז ןַײמ קידנעטש טינ ןעוועג רימ טימ טסיב וד וד רָאנ

 ןײגקעװַא ןוא ןעמוק ןַײד ןופ קילבנָא ןכרוד טלקנוטרַאפ זיא

 .עביל יד יװ רעטרעוו ךָאד טצונַאב טַײצ יד ךיוא
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 ץרַאה ןַײמ םורַא ץנַאג ןגיוב רעד טזַײרק ןגיוא ענַײד ןופ

 ןעגניר עדלימ ןוא ץנַאט ןופ דָאהַארַאק ַא

 לגיוו רעכיז שיטכַאנ ַא טַײצ רעד ןופ ןיורקטכיל ַא

 לגיּפש ןַײז טקעדעגוצ רבע ןַײמ טָאה'ס ןוא

 ןגיוא ענַײד ךימ ןעזעג טינ טלָאמעד ןבָאה'ס לַײװ

 טור רעכלעוו גָאט ןופ רעטעלב

 דורּפ םַײב רִיַא ןוא יוט

 טכיל סָאד ןגָארט סָאװ ןעלגילפ

 םי ןוא למיה טימ ןדָאלַאב ןפיש

 ןרילָאק ןופ לַאװק טייקליטש ןופ שרוש

 ןרָאיַאק ןופ טסענ ןיא ןרָאבעג ןטפוד

 ןרעטש יד ןופ יורטש ןפיוא סיוא ייז ןציז סָאװ

 דלושמוא רעד ןופ תוכז ןיא טבעל גָאט רעד יװ ױזַא

 ענַײד ןופ ןגיוא יד ןופ תוכז ןיא טבעל טלעוו יד

 .ןקילב ערעייז ןיא זיולב טולב ןַײמ טלזיר'ס ןוא
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 ןיילַא טינ ןיב ךיא

 ןדָאלַאב

 ןּפיל יד ןקָאל סָאװ תורּפ טימ

 טצנַארקַאב

 ןעמולב עקיטלַאטשעג טנזיוט טימ

 טצנַאלגעצ

 ןענוז עקִיַילג ןופ סמערָא יד ןיא

 טקילגַאב

 לגיופ ןקיטנָאק-ךעלשימייה ַא ךרוד

 טקיצטנַא

 ןגער ןופ ןלעה ַא ןּפָארט ַא ןופ

 עַײנ ַא

 רָאיַאק ןופ ןַײש ןיא למיה ןופ רענעש ךָאנ

 עַײרטעג ַא

 ןטרָאג ַא ןופ דייר ךיא

 םולח ךיא

 ,ביל ךיא זַא טסייה סָאד
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 טָאטש רעשיטסַאטנַאפ רעד עשרַאװ ןיא

 ָאטעג ןופ ןעזעג טינ תוברוח יד טָאה'ס רעוו

 לרוג םעד םענעגייא םעד ףוג םענופ טינ טסייוו רע

 ץרַאה ןַײז טליופ'ס ןעוו טיוט םענופ בוט-םוי םַײב

 ללח ןטסוּפ םעד טפַאשַאב טײקַיָאטינ ןַײז ןוא

 טסייו ָאטעג םענופ תוברוח יד טעז סע רעװ רָאנ

 עבלעז יד ןַײז טינ שטנעמ םענופ גנוּוט יד ןָאק סע

 טיוט ןשרעה טעװ טשינַא ןרעדנע ךיז זומ ץלַא

 רבדמ רעד ןגינעק טעװ טיוט םעד טינ ןעמ טגיזַאב

 טמורב עכלעוו היח יד זדנוא ךיז טזַײװַאב ָאד טָא

 ןכַאװרעד וצ אפוג ןשטנעמ ןופ ץרַאה םעניא עצלָאטש ַא

 םורק-טרעטַאמרַאפ שטנעמ ןופ טדימשעג זיא סָאװ שטנעמ ןופ

 ןטכַארט רערעמ טינ ליוו ןוא רָאלק טינ טעז סָאװ

 טגיל ןטָאש ןַײז ףיוא היח יד טיוט ָאטעג רעד

 עביל יד ןעמעלַא וצ ןעוועג טומ ןַײז זיא'ס רָאנ

 טילב דיתע ןיא סָאװ עביל-רבע עטייוורַאפ

 רעבירַא טצָארּפש ןגרָאמ ןיא קידלצרָאװ-קימולב ןוא

198 



 ַײלב ןופ יו ערעווש ןעלמיה סעשרַאװ רעטנוא ןוא

 ןגיילעצ ןַײּפ עריוהעגמוא ןדַײל עגנַאל קיפוסנָא

 ןַײש ןוא קילג ןופ םיורט ַא ףיונוצ ַײנ ןגייל ןוא

 ןגעוו יד סיוא טנגיובנגער יז גנונעפָאה יד

 שטנעמ םעד טרָא סָאד ּפָא טערט דרע רעד ןיא רעטיוט רעד
 !דרע ףיוא
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 טעװעטַארעג ץלַא זיא'ס

 ןברוח םעד טציא ןיוש עז ךיא טסיוװרַאפ ץלַא זיא'ס

 רעלעק ןיא טברַאטש לגיופ ַא ךַאד ןפיוא טרַאטש רושטש ַא

 רעטעלב-רעכיב יד ןיא טינ רעמ ןעמושז ןּפיל יד

 רעױּפַאק בערג רעד ןיא ךיז טיירדעגסיוא רעדליב עלַא

 תונורכז יד ןוא רָאװ יד ךיז ןעלקנוטרַאפ םַאזוצ

 לגיוו ַא ַײב קיטשינ עקלַאיל ַא טגיל ןקז ַא

 רעדער ןופ ןייצעג סָאד טעשזירגעצ דניק ַא

 ןבילבעג רעקיצנייא ןַא תמ ַא זיא םלוע-תיב ַא ףיוא

 םינוגינ-גיוו יד ןוא טפַאשביל ןופ דייר עדניל יד ןוא

 ןצַאלּפ םוצ זיב ןגַײװש ייז קרעוװ סנשטנעמ םעד ןוא

 ןסָאלשרַאפ ךיז ןבָאה היאר רעד ןופ ןבלַאװש יד

 רענייב סעירַאמ טָאה טנערברַאפ םַאלפ רעטעלָאַיפ ַא

 ןרעיּפ ןוא סקַאמ ןעגנולשרַאפ םוהת-האוצ ַא

 סמערוט-ןקָאלג יד ףיוא טנקירטרַאפ רע םונהיג רערטפנ רעד

 סנרעטש יד טקיטש קירַאטש סנטָאש ןופ לָאערָא ןַא

 רעכערברַאפ ַא ןופ טולב םעניא ךיז טדָאב רע דלעה ַא

 ןעמי ןוא ןקָאטשניר יד ףיוא טרעווילגרַאפ העש יד

 רעמייב עטצעל יד טסערפ תערצ קידתלכת ַא
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 תויוועה טכַאמ למיה רעד טשינ יצ סע טנגער יצ

 ןזעוועג דרע רעד ףיוא טשינרָאג לָאמ ןייק רָאג זיא רשפא

 ןרעוו-ןריובעג ַא יו טנַײשרעד טיוט רעד זַא

 ןטַאטשרַאװ יד ןיוש עז ךיא טסיװרַאפ ץלַא זיא'ס

 עכָאס יד פרעס רעד זיא טקידנערַאפ ץלַא ּוװ

 ןליונק-ןוורענ רָאנ םענרעזַײא לבָאנש ןטימ ןּפוצ ייז

 ןצנוק-סדנוק עטעקָאק עשינואג ןופ לגיּפש רעד

 ןיז-ילכ ךעלרעכעל ַא ּפָא עװַאל ןַײז ןיא טלגיּפש רע

 ןכילגרַאפ רעגַאב טימ ןעניגַאב ןעוו ןעמ טָאה יצ

 ןדנעל-רעטומ ףיוא טנָאקעג ןענעייל ןעמ טָאה יצ

 ןזעוועג שַא ןופ יורפ יד ןייטש ןופ ןַאמ רעד זיא יצ

 עקסַאל יד טגָארטרַאפ עלופמור ַא לָאמַא טסורב ַא

 ןסַאג עטבעלַאב ענעדנּוװשרַאפ יד ןופ קורב ןופ

 ןטָאשרַאפ ביוטש ַא טָאטש רעד ןופ םינּפ סָאד טָאה'ס ןוא

 גוויז ןַײז טכוזעגמורַא זייב סָאד טָאה לָאמסנק םוצ

 קיבײא ףיוא שינעטסיװ רעד ןיא ןענופעג םיא ןוא

 ןזיוועג סַײװ ףיוא ץרַאװש רימ טלָאװ ןעמ יו סע עז ךיא

 ןויטַאגענ ןיא ןעז ץלַא דניק-רעטניוו ַא ןָאק ךיא

 ןברַאטש טעװ רימ טימ ץלַא ןוא ןריובעג ןיב'כ ןברַאטש םוצ

 ענַײמ ןענַײז ייז ענעשָאלעגסיוא ןרעטש יד
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 ןשטנעמ ןדייש סָאװ טנעו יד ףיונוצ טריפ רעיורט רעד

 השעמ רעד ןופ ןענרעל לָאז סָאװ רענייק זיא ָאטשינ

 נא
* 

 ןליו סע רימ לַײװ ץלַא זיא טעװעטַארעג טסיוורַאפ טינ רָאנ

 החטבה יד ןענַײז רימ רימ ןענַײז טפנוקוצ ןיא

 ןריגער טנַײה ןיוש דרע ףיוא ןָא ןגרָאמ טבייה טָא ןוא

 רעצעלּפ עטיירב ףיוא ָאד ןענַײז עטיירב סרעטכעלעג

 רעצעלּפ עטדליגרַאפ-לעה ףיוא עקיברַאפ סרעטכעלעג

 םיורטלעוו םעד סיוא ןשרָאפ ןשוק יד ןופ ןפיש יד

 ןפָאה סָאד ןקיטכערַאב שינעטערעג יד רעדניק יד

 סרעטומ יד ןופ ןַײזטסּוװַאב סָאד ןקרַאטש רענעמ יד

 רעטכיזעג יד ךעלטרעצ טכַאמ טפַאשנדַײל ןופ ץנַאלג רעד

 רעכעפ-רעדעפ ריא קילב םעניא טעװַאּפ טייקשירפ יד

 ןגעוו יד ףיוא טהגאדעג-טינ ןזַײרּפש תומולח

 ןבערטש סָאד טניױרקַאב דיײשַאב ףרַאדַאב רעד טלגילפַאב

 ןרעטש טימ ךיז ןטסעמרַאפ וצ תובחר טָאה ץרַאה סָאד

 עילַאװכ עשירפ ןוא עקיפוסדןָא ןַא יו טמָארטש סע

 רעּפרעק ןיא לַאװק רעקידנעגנַיירַאפ ַא יו טמָארטש סע

 טנקיילרַאפ טיט םעד טָאה ןבעל םענופ הלודג יד
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 ןרָאװעג טכיירגרעד זיא סָאװ טַײצ רעד טָא ןופ דייר ךיא

 ןביור ןזָאל טינ יז ןלעװ ןוא יז ןליוו רימ

 ןעגנַאגעג ןיוש סיורָאפ ןיא טַײװ ןענַײז רימ

 טכערמוא ןגעק ןעגנוזעגפיוא ןבָאה רעבערגנליוק יד

 ןטייק יד טקילפעצ גנַאזעג טימ סעקינשזרָאטַאק יד

 תוקפס ןָא ור ןָא טפמעקעג ערעזדנוא רעדירב יד

 רעמייב עטרַאדרַאפ ןוא רענרעד טעּפסָאנקעצ ךיז ןבָאה

 עביל טימ טנַאה ַײב טנַאה ןעגנַאגעג טומ רעד זיא'ס ןוא

 ןענערבעצ טכַאלש יד רָאנ טגעלפ טכענק ַא יװ ןכַאװרעד

 ןרָאװעג ץלַא ןענַײז רימ רעקינייו טשינרָאג ןופ

 אפוג ךיז רַאפרעד רימ ןוא טרעהעג זדנוא טָאה טלעוו יד

 ןעגנַאגעצ גנוצ רעד ףיוא זדנוא זיא ןבעל ןופ ךַארּפש יד

 טלקמ ןייק טגָאמרַאפ טינ סיזַאָא ןייק ןבָאה רימ

 גנודניב עכעלרעדירב יד טכוזעג רָאנ ןבָאה רימ

 רשוי ןטריּפשרעד םעד תמא ןקידוועקריו םעד

 טנקיילרַאפ זייב סָאד רימ ןבָאה ןדַײל ןופ םוהת ןיא

 טקינַײּפעג ןוא טרעגנוהעגסיוא רעדירב ערעזדנוא טָאה ןעמ

 הטיחש רעד וצ ןבירטעג שואי םוצ ייז ןסיוטשעג

 רעטַײװ רעבָא טָאה טבעלעג טולב רעייז ןופ זיור-רעַײפ יד

 בורע רימ ןעוועג ןענַײז רַאפרעד ךיוא ןשטנעמ יד

 דיתע םעד ןבָאה טכיױלַאב ייז ןופ רעדניקסדניק יד ןוא
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 ןַײזטינ םענופ ןלונ יד טּפַאלקעצ רעטלַאהכוב יד

 םישדח ספַאשַאב םעד טנכערַאב םירעיוּפ יד

 ןלַארטש יװ טַײװ רעד ןיא ךיז טײרּפשעצ ןעז סָאד

 ןסקַאװעג שינעפיט ןופ ףוס ןָא זיא חוכ רעזדנוא

 יורטוצ רעדָא טייקנייש ןגָאװעג טָאה קיניײװ ביוא

 טרעּפכורפַאב טנַײה םעד יוט רעייז טָאה ןגעווטסעדנופ

 ןשרעה וצ טנַײה ןיוש דרע ףיוא ןָא ןגרָאמ טבייה טָא ןוא

 רעיוד ןרָאװעג שטנעמ ןכרוד זיא טַײצ יד

 רעדניצַא עכעלצינ ַא ךַאז ַא טלעוו יד זיא'ס ןוא

 טגיניק סָאװ ןוא ךעלרעטשעצמוא גונעת לופ ךַאז ַא

 .ןקילגַאב שטנעמ םעד ןָאק ןבעל סָאד סָאװ טימ ץלַא טימ טקילגַאב

204 



1 0 
! 9 

 יש



 עו 6

 "ר יי



 ץעועג עטכערעג סָאד

 ןשטנעמ יד ןופ ץעזעג עסייה סָאד זיא ױזַא
 ןכַאמ וצ ןַײװ ןביורט יד ןופ

 רעַײּפ ןכַאמ ןליוק יד ןופ
 ןשטנעמ ןפַאש ןשוק יד ןופ

 ןשטנעמ יד ןופ ץעזעג עגנערטש סָאד זיא ױזַא

 עלַא וצ ןגעקַא ןבַײלב וצ עצנַאג

 תורצ ןוא תומחלמ עלַא

 תונכס ערעווש עכעלטיוט ןוא

 ןשטנעמ יד ןופ ץעזעג עדלימ סָאד זיא ױזַא

 ןעלדנַאורַאפ וצ טכיל ןיא רעסַאוװ סָאד

 גנוּוט ןיא םולח םעד

 רעדירב ןיא םיאנוש יד

 זיא ַײנ דימת סָאװ ץעזעג טלַא ןַא

 רדסכ ךיז טמוקלופרַאפ ןוא

 רעצרעה-רעדניק ןופ ףיט רעד ןוכ

 .לכש ןטסכעהרעלַא םוצ זיב
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 טײהַײרפ

 טַײצלוש ןַײמ ןופ ןטפעה יד ףיוא

 רעמייב יד ףיוא ןוא טלוּפ ןַײמ ףיוא

 ןדמַאז יד ףיוא ןוא יינש םעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 טנעיילעגכרוד ןטַײז יד ףיוא

 ןטַײז עסַײװ עלַא יד ףיוא

 רָאנ ׁשַא יצ ריּפַאּפ טולב רענייטש

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 עטדליגַאב יד רעדליב יד ףיוא

 רעגירק יד ןופ ןּפָאװ יד ףיוא

 םיכלמ יד ןופ ןיורק רעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 לגנושזד םעד ןוא רבדמ םעד ףיוא

 רעטסינעג ןוא רעטסענ יד ףיוא

 טייהדניק ןַײמ ןופ ָאכע םעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש
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 רעדנּוװ עריא טימ טכַאנ רעד ףיוא

 ןסַײװ םעד טיורב םעד גָאט םעד ףיוא

 ןטַײצ עטסנקרַאפ סרָאי םעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 תלכת ןופ טיוצ ןדעיַא ףיוא

 ענירג ַא ןוז ַא װַאטס םעד ףיוא

 רעבליז-הנבל סכַײט םעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 ןטַײזלמיה יד דלעפ םעד ףיוא

 לגייפ יד ןופ ןעלגילפ יד ףיוא

 סנטָאש יד ןופ לימטניוו רעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 ןגרָאמ ןדעי ןופ ךיוה םעד ףיוא
 ןפיש יד ףיוא ןוא םי םעד ףיוא
 עטזיורבעצ-דליוו יד גרעב יד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 סנקלָאװ ענרומכ ןופ םיוש םעד ףיוא
 רעטיוועג םעד ןופ סייווש םעד ףיוא
 ןגער ןרעווש םענדונ םעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש
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 ןעמרָאפ עקידנעלקניפ יד ףיוא

 ןברַאפ יד ןופ ןקָאלג יד ףיוא

 תמא ןקידתוימשג םעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַיײרש

 ןגעטש עטקעוועגפיוא יד ףיוא

 עטגיוועצ יד ןגעוו יד ףיוא

 עטציילפרעביא רעצעלּפ יד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַיײרש

 ןטכַײל ןָא טבייה סָאװ ּפמָאל םעד ףיוא

 ןשָאלרַאפ טרעוװ סָאװ ּפמָאל םעד ףיוא

 ענַײמ ןעמייה עלַא יד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 ןטינשעצ ייווצ ןיא טכורפ רעד ףיוא

 רעמיצ ןַײמ ןוא לגיּפש םענופ

 לשומ עטסוּפ יד טעב ןַײמ ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 רעשַאנ ןביל םעד טנוה ןַײמ ףיוא

 עּפַאל רעטמירקעגסיוא ןַײז ףיוא

 עטציּפשרַאפ ןרעיוא ענַײז

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש
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 גנַאגנַײרַא ןַײמ ןופ לעװש רעד ףיוא

 ןכַאז עכעלשימייה יד ףיוא

 רעַײּפ ןטשטנעבעג םָארטש םעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 ןטקנעשעג בַײל ןדעיַא ףיוא

 םירבח ןופ ןרעטש םעד ףיוא

 רימ טגנַאלרעד ןעמ סָאװ טנַאה רעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 גנושַאררעביא ןופ ביוש רעד ףיוא

 ןּפיל עמַאזקרעמפיוא יד ףיוא

 ןגַײװש סָאד יו רעכעה ךָאנ ךיוה

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 טלקמ-םוקמ ןטסיװ ןַײמ ףיוא

 עטרעטשעצ סמערוטטכַײל ענַײמ

 טעמוא ןַײמ ןופ רעיומ רעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 ןעגנַאלרַאפ ןָא ןַײזּפָא םעד ףיוא

 ןַײזנײלַא ןטעקַאנ םעד ףיוא

 וליפא טיוט ןופ ּפערט יד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש
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 ןַײזטנוזעג ןופ רעקמוא םעד ףיוא

 הנכס רענעדנּוװשרַאפ ףיוא

 רעױדַאב ןָא ןפָאה םעד ףיוא

 ןעמָאנ ןַײד ףיוא ךיא בַײרש

 םענייא ןופ טרָאװ ןופ טכַאמ ךרוד ןוא

 ןבעל וצ ןָא רעדיוװ ךיא בייה

 ןענעק וצ ךיד ןריובעג ןיב'כ

 ןפורוצנָא ךיד ןוא

 .טײהירפ
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 ןָאנַארַא יאול





 ַאולע טגָאז סע סָאװ

 רעטצניפ ענדָאמ ןענַײז ןזרעפ ענַײמ זַא טסגָאז וד

 טליהרַאפ גונעג טינ זיא'ס טכודעג ךיז טָאה רימ ןוא

 רעטצנעפ יד ךיג ףיוא ךַאמרַאפ קילג לקיטש רעזדנוא ףיוא

 רעטסנעּפשעגיגָאט יד טינ ןלָאז סע

 דליב ןַײד קילב ןטסוּפ טימ ןקוקנָא ןוא ןַײרַא

 ןטַײטַאב טלעוו ַא לָאז עביל רעזדנוא ביוא טסגָאז וד

 דייר ערָאלק ןביל ןשטנעמ ּוװ טלעוו ַא סָאד זיא

 ןטַײרטש ךיז שיט ןדנור םענופ רעטיר יד זָאל ָאט

 ןטַײב עדנָאמרַאלסקע עדלָאזיא

 טייהרעמורק ץלַא טזַײװ סָאװ דרעװש ַא ףיוא לגיּפש םעד

 ןערטעמ ןיא טינ עביל יד ךוז ןגיוא ענַײמ ןיא

 םס ןטלַא רעייז ןופ ץרַאה ןַײד טינ רוכישרַאפ

 ןעמ טעזרעד ןוז רעד ןיא סענַיור ןופ טײקטסוּפ יד

 ןעמ טעװ סנטָאש ייווצ ערעזדנוא טימ

 םַאטש-ןטנַאמָאריכ ןופ ןעװעמַאה ןצנוק יד

 ןריפרַאפ גָאט רעד יו רערעמ ךיד טכַאנ יד ןָאק יצ

 יולבלמיה ַא ךָאנ טינ טקנעב'ס רעוװ ךיז ןעמעש לָאז
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 ןריר םיא דניק ןייק רעמ טינ ןָאק'ס סָאװ רעד ןעמעש ךיז

 ןריּפשרעד רערט ןייק רעמ טינ ןָאק'ס רעוו

 יוט ןיא םולב ַא סַאג ןיא גנַאזעג ַא סעּפע רַאפ

 רעכיוו ןקידרענוד םעד קעװַא זָאל רימ טסגָאז וד

 טכַאנ רעצרַאװש ןיא טציא ןכוז ןשטנעמ לפיוו ָא

 רעכיב עקיד ןיא ןרעטשינ רעמ קידנענָאק טינ

 רעכיז ןכַאמ סָאװ רָאנ רעטרעוו יד

 טכַארטרַאפ ייז ןעשטּפעש וצ עטושּפ רעטרעוו יד

 רעכעב םענייר ַא גנערב ןביל ךיד לָאז ךיא טסליוו וד

 טימעג ןקיטשרוד רעייז רַאפ לַאװק ַא ַײז ןוא

 רעכעד יד ףיוא רעלדניש ַא טגניז'ס יו גניז רעליטש ןוא

 רעכעה טינ טסענ ַא ןָא לגייפ רַאפ

 טינש ןַײד ןופ ןַײז טולב סָאד לָאז עמעָאּפ ןַײד זַא

 ןעמוק טעװ ףוס רעד ןגָאזנָא עמעָאּפ ןַײד לָאז

 גָאט ךָאנ גָאט ךיז טיצ סָאװ ןָאטעילעּפ ןצרַאװש םוצ

 ןעמורב-ןטיימורט סָאד ןגיזַאב לוק-ןשטנעמ לָאז

 ןעמונעג ץלַא טָאה ןעמ ןעמעוװ ןוא

 גָאז ןפָאה םוצ ןוא ןבעל םוצ ַײנ ַא טרָאװ ַא

 ןגָאלּפ ןופ דנַאל םענעי ןיא ןַײז עמעָאּפ ןַײד לָאז

 געלש ןופ טברַאטש טקיטולב ןעמ ךיז טרעטַאמ ןעמ רָאנ ּוװ
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 ןגָארטרעד ךָאי םעד טפלעה סָאװ סליטש ַא לדנוגינ

 ןגָאטרַאפ ירפ עפַאק רעצרַאװש

 געוו ןרעווש ןטצעל ןפיוא טנגעגַאב דנַײרּפ

 וי ויש;

 ןעגנַאזעג יד ןפַאש וצ ךָאנ סע טניול ןעמעוו רַאפ

 ףיט םולח ןַײד ןיא ןבעל סָאװ יד רַאפ טינ ביוא

 ןעגנַאלק-ןטייק טימ טכַאנ ַײב טכַאװ רכז רעייז סָאוװ

 ןעגנַאב טימ ןרעדָא ענַײד ןיא

 ףישלגעז ַא טניוװ יװ טגעװַאב ץרַאה סָאד ריד ןוא

 תמאב ביל ךיד בָאה ךיא ָאי ךיד ביל ךיא טסגָאז וד

 טנורג עמַאס ןיא ןַײרַא רימ ןופ דליב ןיא לָאמ ָאט

 סעמעטנַאזירכ ןיא ףיט םערָאװ ַא יו ןטלַאהַאב

 סעמעט יד ןיא עמעט ַא םייהעג

 .טמוק סָאװ ןוז רעד טימ עביל יד טסנקרַאפ טרעוו'ס ּווו
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 רעטניוו ןיא ןזיור

 רעזעלג ערעל יד ןעוועג ןענַײז רימ ןעוו

 סיר-םערוטש ןיא טרעצרַאפ םיובנשרַאק ַא

 רעזערג עטעווענָארבעצ טיורב טלקערבעצ

 זירַאּפ ךרוד ןעמיווש סָאװ ענעקנורטרעד

 ןטָאשעצ ביוטש יװ ןעוועג ןענַײז רימ ןעוו

 טלַאהַאב ךיז סָאװ ץפיז ַא טמוטשרַאפ דיל ַא

 ןטָארטעצ טייב ַא טניוו םעד ןיא ןדָאל ַא

 טלַאפ סָאװ דרעפ סָאד ןעוועג ןענַײז רימ ןעוו

 ךַײרקנַארפ ןיא ןעוועג רימ ןענַײז עדמערפ ןעוו

 דנַאל ןגייא ןיא טּפעלשעג ךיז רעלטעב יו

 ךַײרקנַאד גנופָאה רעסַאלב ַא וצ ןבָאה ןוא

 טנַאה עטסוּפ יד טקערטשעגסיוא עטמעשרַאפ

 ןעמוקעגפיוא ןענַײז סָאװ ייז טלָאמעד ָא

 טרעטשעצ ךַײלג עגר ַא ףיוא וליפא

 ןעמולב-למירּפ עטשרע רעטניוו ןטימ ןיא

 דרעװש ַא יו טָאה טצילבעג קילב רעייז ןוא
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 ןבערטש עצרוק סָאד ָא טכַאניײװ ןופ רָאיַאק

 טַײל עקיביולגניילק ןבעגעג ךַײא טָאה

 ןבעל וצ ידכ טברַאטש עכלעוו עביל יד

 טַײנַאב לָאמַא םעד ןוא טמוק סָאװ ץלַא רַאפ

 ןזיורב סרעטניוו רעייז ןבָאה ךָאנ ריא טעװ

 ?טנַײה ןופ רַאפעג ץוחמ ןעגנילירפ ריא

 ןזיור יד ןופ חיר םעד רָאנ ךַײא טנָאמרעד

 טנַײש ןרעטש רעד רעכעטסַאּפ יד רַאפ ןעוו

 !ןעמַאלפ ןענוז ןעוו ריא ןרעטש םעד טסעגרַאפ

 ?טיורנגרָאמ ַײב טכַאנ יד ןיוש ריא טסעגרַאפ

 ןענַאּפש ןעלגעז יד שירפ ךַײא טניוו רעד טעוו'ס ןעו

 ?טיוט סעינעגיפיא טלָאמעד ריא טסעגרַאּפ

 סעִיו-ןעיָאקוועל ןופ רוּפרוּפ רעד טנייוו יצ

 טניר טרָאד טולב יוװ סייווש ַא קידלרעּפ יצ

 תוילת יד קַאה יד ןעוו ריא טעוװ ןסעגרַאפ

 ?דנילב טבַײלב קילב רעַײא ביוא ןעז ייז ריא טעוװו

 ןגיװשטנַא טינ ךָאנ גנַאל טרעוו טולב ןסָאגרַאפ

 ?טמַאטש האובת יד ּוװ ןופ ןיוש ריא טסעגרַאפ

 ןגיל ןדָאב ןפיוא ןביורט-ןּפיל יד

 ! טמסרַאפ ןַײװ םעד ךָאנ סָאװ םעט רעייז ןוא
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 םעד ןגעװ עדַאלַאב יד

 ןליוק יד רעטנוא ןעגנוזעג טָאה סָאװ

 ןטייווצ ַא ןבעל ַא ךיא בעל ןוא

 געוו ןקיבלעז םעד רעדיוו ייג'כ

 ןטייק יד ןופ ףיוא טגַײטש עמיטש ַא

 געט עקיגרָאמ יד ןופ טדער ןוא

 רעטנורַא ןענַײז סע זַא טגָאז ןעמ

 טכַאנ ַײב ןשטנעמ ייווצ הסיפת ןיא

 רעטנוא ךיז ביג םיא טדערעגוצ ןוא

 טכַארטַאב ךיז טכַארטַאב ךָאנ טַײצ טסָאה

 םעַײנ ןופ ןבעל טסנָאק ןבעל טסנָאק

 ימ ןָא ןוא רימ יו ןבעל טסנָאק

 ןעַײרפַאב ךיד טעװ סָאװ גָאז טרָאװ סָאד

 ינק יד ףיוא וד טסעװ ןבעל ןוא

 ןטייוצ ַא ןבעל ַא ךיא בָאה ןוא

 געוו ןקיבלעז םעד רעדיוו ייג'כ

 ןטייק יד ןופ ףיוא טגַײטש עמיטש יד

 געט עקיגרָאמ יד וצ טדער ןוא
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 עטיהעג יד ריט יד ןוא טרָאװ ןייא

 סױרַא ךיד טזָאל ךיז טנפעעצ

 הטילש ןייק טינ רעמ טָאה ןילת רעד

 סיוא זיא ןדַײל ןַײד ןוא םַאזעס

 םעניילק ַא ןגיל ַא זיולב טרָאװ ַא

 טרעוו רערעדנַא ןַא לרוג ןַײד

 ענייש יד ןופ טכַארט ָא רָאנ טכַארט ָא

 דרע ףיוא סנגרָאמירפ עסיז יד

 ןטייוצ ַא ןבעל ַא ךיא בעל ןוא

 געוו ןקיבלעז םעד רעדיוו ייג'כ

 ןטייק יד ןופ טפור יז עמיטש יד

 געט עקיגרָאמ ןופ ןשטנעמ יד

 לטרעוו סעדעי טגָאזעג גנידצלַא בָאה'כ

 זיא ךָאד ןבעל ןיא יו ױזַא

 לדרעפ ַא רַאפ טמענ ךַײרגינעק ןַײמ

 זירַאּפ רַאפ טרעוו זיא עסעמ ַא

 ןלַאפרַאפ םיא טזָאל ָאט טינ טפלעה סע

 טלָאצַאב תונשקע טרעװ טולב טימ

 ןלַאפ ָאד רע טעוװ קידלושמוא ביוא

 טלָאװעג שרעדנַא טינ סע טָאה רע
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 ןטייוצ ַא ןבעל ַא רע טבעל רָאנ

 געט יד טָא רע ןבַײלקסױא טעװ

 ןטייק ןופ טרעפטנע יז עמיטש יד

 געוו םעד ןגרָאמ ןיוש םיא ייג ךיא

 רימ טסיירט ַא יװ טבַײלב סע רָאנ ברַאטש ךיא

 ןָאפ ןוא עביל ןַײמ ךַײרקנַארפ ןַײמ

 ריא טסייוו ןַאד ךיא ברַאטש ענַײמ דנַײרפ ָא

 ןָאטעג סע בָאה ךיא ןעמעוו רַאפ

 ןריפ םיא ןעמוקעג ןענַײז ייז

 לָאמ ַא ךָאנ שטַײד ןופ טשטעמלָאדרַאפ

 ןרילוטיּפַאק םוצ ךָאנ טַײצ טסָאה

 לוק ןקַיור טימ טרעפטנע רע

 ןטייוצ ַא ןבעל ַא ךיא בעל ןוא

 געוו ןקיבלעז םעד רעדיוו ייג'כ

 ןטייק ןיא עטדימשעג טקינַײּפעג

 געט עקיגרָאמ ענַײמ ףיוא טגניז

 ןעגנוזעג ןליוק יד רעטנוא ןוא

 ףור םעד ריא טרעה יצ ןַאד רע טָאה

 ןעגנווװצעג ןזעוועג ןענַײז ייז

 . ףוג ןַײז ןטיוט ּפלַאז ַא ךָאנ טימ
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 ןטייוצ ַא טימ דיל ַא טימ רע טָאה

 טכַאמרַאפ קיבייא ףיוא ןגיוא יד

 ןטייק יד ןופ םיא טימ סָאװ דיל סָאד

 .טכַאװרעד עצנַאג יד טייהשטנעמ יד
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 םור

 ןפיױלטנַא טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ יד

 ןפיוקרַאפ טלָאװעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ

 טולבידנַאלמיײה ןסייה טימ רעדניק יד

 ןפיוה ַא שַא רעטנוא ץרַאה סָאד ןבָאה יז

 טולג רעקימַאלפ ןיא סערדנַאמַאלַאס יו

 ןפוא רעייז ףיוא טפמעקעג

 טַײװ יװא דנַײרפ עטומ יד ןענַל וװ

 טַײל-עגנוי יד רעטניוו ןקיטנַײה ןיא

 ןהגאד ךיז טמַאזנייארַאפ ךעלדיימ יד

 טַײצטנװָא ןיא ןעגניז זדנוא רַאפ טעװ רעוו

 ןגַײװש קידתומיענב ייז יו טעוװ רעוו

 טַײז רעזדנוא ַײב

 ןגנַאל ַא ץפיז ַא טימ טכַארט עמַאמ יד

 ןעגנַאב ןוא ןגרָאז דימת ןעמ זומ יצ

 יורטש ףיוא ץומש ןיא טרָאד ןפָאלש ייז

 ןעגנַאלרעד דגב-רעטניוו ַא ייז טעו רעוו

 יול ןוא םערַאװ ענדָאמ ךָאנ זיא ןעוועג

 ןעגנַאגעג ןענַײז ייז ןעוו
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 טלעטשרַאפ למיה רעד ןוא ףיט זיא דנַאל סָאד

 טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ּוװ טסייוו רעוו

 רעַײש ַא ןיא ּוװ ןרעגלַאװ ךיז

 טלעק יד ןטרָאד זיא ירפ רעד ןיא טרַאה ןוא

 רעַײפ ןטיוט םַײב טניוו רעד טזָאלב'ס ןוא

 טלעװ רעד ףיוא סָאמ ןָא

 ןעמייה יד ןיא ךיז ַײב ןציז ערעדנַא ןוא

 ןעמייהעג ַא שטנּוװ טימ ףליה ףיוא ןטרַאװ ייז

 טַאז קַיור ןעהעש יד ןלייצ ייז

 םענייק רַאפ םענייק רַאפ ארומ טינ ןבָאה יז

 טַאררַאפ וליפא ןלורטַאּפ יצ טסערפ יד

 ןעניימ סע ןָאק ייז טינ

 ןַאבַארַאב ןפיוא טַאררַאפ רעד טקױּפ סע

 םתס קזוח ַא בוח םעד ןופ טכַאמ רע

 רעטצוּפרַאפ ַא רידנומ ס'אנוש ןיא

 םס טפַאשַײרטעג ףיוא סַײװ ףיוא רע ץרַאװש טגָאז

 הּפצוח רעניימעג ַא ףיוא דובכ טגָאז

 םַאלפ ןיא ןוז ףיוא טכַאנ טגָאז

 ןגָארט וצ רעדייא רעדניק ערעזדנוא רָאנ

 ןגָאװ ס'אנוש ןופ ןַאּפשעג ןצרַאװש םעד

 יז ןבָאה הנכס יד טלייוועג
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 ןגָאי ןטניוויינש יד ןעוו קנעדעג קנעדעג

 יינש ןופ סעּפוק ערעווש רעטנוא זַא

 ןגָארטרַאפ טַײװ ןגיל ייז

 ַײז עטשרע יד רעדיוװ ָא ךַײרקנַארפ ןַײמ

 ַײרטעג ןוא טומ לופ רעדניק ענַײד ןיא

 טרעדנוהרָאי סָאד ךיד טעװ ןענעקרעד

 ַײנספיוא סמערָא יד ןיא טמענ ךיד טנגוי ןַײד

 רעדנּוװ ןוא עדנעגעל ַא ףױרַא ךיד טבייה ןוא

 ַײרפ ןוא ךעלקילג ץנַארק-רעגיז ןיא

 טרעטשעצ ןוא טגיזַאב זדנוא טָאה ןעמ זַא טגָאז רע

 טרעוועג רדסכ ךיז דנַאל רעזדנוא טָאה סע

 ןרַאפעג ןוא טיוט ךרוד ןוא טיונ ךרוד

 טרעהעג ןבָאה סָאװ ייז טמיר ןוא ייז טביול ָאט

 ןרַאזיקַאמ יד ןופ ףורפמַאק ןקיליײה םעד

 !דרע רעשיזייצנַארפ רעזדנוא ףיוא
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 קירב רעַײנ רעד ףיוא

 ('ןַאמָאר רעטקידנערַאפ-טינ רעדק עמץָאּפ רעד ןופ)

 -- "קירב רעַײנ רעד ףיוא בָאה ךיא ןפָארטעג,

 ענעס רעד ןופ דיל סָאד טָא טגנילק ּוװ

 קירטש טימ טרעקנַארַאפ עקרַאב ַא ןופ יצ

 ענעטירַאמַאס ָארטעמ ןופ יצ

 קירב רעַײנ רעד ףיוא ןעזרעד גנילצולּפ בָאה'כ

 ןקעטש ןָא לטעצ ַא ןָא טנוה ןָא
 קילב ןטסוּפ טימ סָאװ יד יװ טָא ױזַא

 ןקעוורעד ןליפעג-תונמחר

 ןייג ךיא בָאה ןעזעג קירב רעַײנ רעד ףיוא

 אפוג רימ ןופ טלַאטשעג עטלַא יד

 ןייוועג םוצ רָאנ טָאה טַאהעג ןגיוא סָאװ

 ןפור-גנורעטסעל רַאפ רָאנ ליומ ַא

 ןַאטשעג רימ רַאפ זיא קירב רעַײנ רעד ףיוא

 ןעגנַאב לופ טסנעּפשעג ַא ױזַא

 ןַאמרעלטעב ַא טייטש קידכעבענ יו

 ןעגנַאפעג ןדַײל ענעגייא ןופ
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 טלַאטשעג יד ךיא בָאה קירב רעַײנ רעד ףיוא

 ןעָארג ַא ןיא ךיור ןיא יו ןעזרעד

 דלַאװ ןופ דנַאר ןפיוא ןעוועג ןיב ךיא יו

 ןעהעש-ןגרָאמ עטסעירּפ יד ןיא

 דנילב ןענַאטשעג זיא קירב רעַײנ רעד ףיוא

 ןרָאבעג טינרָאג ךָאנ יו ױזַא

 דניק עטפַאגרַאפ דימת סָאד טלָאמעד ןופ

 ןרָאי עשלגנִיי יד ןופ טסנעּפשעג

 ךיא בָאה ןפָארטעג קירב רעַײנ רעד ףיוא

 רקש ןופ תוכלמ רָאי קיצנַאװצ יד

 ךיג ףיוא ץפיז ַא יו ױזַא ןייגַײברַאפ

 רעקעדטנַא-ןעמיורט םעד טָא דניק םַײב

 קירב רעַײנ רעד ףיוא בָאה ךיא טנגעגַאב

 קידייל דימת טנעה יד טימ גנוי םעד

 קיזומ ּפָאק ןיא ןוא טניוו ןיא ןּפיל יד

 קידיירפ ןוא טרוכישרַאפ רעדיל ןופ

 טריצַאּפשמורַא טָאה קירב רעַײנ רעד ףיוא

 ןצרַאה ןוא למיה ןופ ןּוָאלק רעד

 טרירטוא ןליוו רעד רָאנ ןייר ןרעטש רעד

 ןצרַאװש םעד ףישּפעלש רעד ןופ ףַײפ םוצ
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 טנעקרעד רעדיוו בָאה'כ קירב רעַײנ רעד ףיוא

 לבַײט סָאד המשנ ןַײז טָאה'ס יו

 טנערברַאפ םַאד-ערטָאנ ןיא עטעקנָאלברַאּפ

 לװַײט ידלַא וצ רעליּפש רעד

 בָאה ךיא טנגעגַאב קירב רעַײנ רעד ףיוא

 עצנַאג יד עטשרע יד טנגוי ןַײמ

 ּפָארַא-םָארטש טציא טעדלָאגַאב זיא טָאטש יד

 עצנַאמָאר יד ףױרַא-םָארטש טברַאטש ןוא

 םוטש זיא ןענַאטשעג קירב רעַײנ רעד ףיוא

 רעטייווצעצ רעד ךיא רעמערָא ןַײמ

 ןוז יד טליּפש'ס יװ ןזיוועג רימ טָאה ןוא

 רעטיירב רעד ענעס ףיוא ןקעלפ טימ

 וצ רימ וצ רע זיא קירב רעַײנ רעד ףיוא

 רבע םענופ דַארַאקסַאמ ךיא ןַײמ

 ור-העיקש רעד ןופ טכיל ןכעלסַאלב ןיא

 רבח טייהרעליטש רימ וצ טגָאזעג

 ןייג ךיא בָאה ןעזעג קירב רעַײנ רעד ףיוא

 קיביילג ןוא שירַאנ דליבלגיּפש ןַײמ

 ןייטש ןבילבעג ןטָאש ןַײמ ןיא ןיב'כ ןוא

 קיביא ךיא ןענַאטשעג טלָאװ טרָאד יו
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 קירב רעַײנ רעד ףיוא בָאה ךיא טנגעגַאב

 רעיומ ןופ ןטצונעגּפָא ןייטש ףיוא

 קילג ןופ בָאה ךיא טלמרומעג סָאװ דיל סָאד

 רהוז זיא ןרָאװעג סָאװ םיורט םעד

 ןעזרעד ָאד ךיא בָאה ןדנילב ַא ןדנילב

 קילב ןקידייל טימ ןדנילב

 ןעוועג סָאװ טסכוז סָאװ רבע ןַײמ וד

 .קירב רעַײנ רעד ףיוא ָאד טָא
 לא 04 2
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 םרעּפ ןָאשז-ןַאס





 גנַאוטגביױל

 !ןביול ךיא לעװ םורד

 ,טנעה עלעג רעטנוא ןרעטש ןַײמ

 םעד סייוש םעד ךָאנ ,ןרעטש ןַײמ ,ךיז וטסנָאמרעד

 ? ןשיטכַאנ

 ַא ןופ םעט םעד ןוא רעביפ ןופ טכַאננטימ עטסוּפ יד

 ?ענרעטסיצ

 סעטכוב ףיוא קידנצנַאט ,ןעיולב ןעניגַאב ןופ ןעמולב יד ןוא

 ,ןגרָאמירפ ןופ

 יד ןוא ,ןקומ יו רעמ ךָאנ טמושזעצ ,העש-גָאטימ יד ןוא

 ?,,טרעדַײלשעג ןקיברַאפ ַא םי ַא ןופ ןלַײפ

 !ןביול ,ןביול ךיא לעװ םורד

 עצנַאג ,ןפַאה ןיא ןעוועג קיזומ טימ ןפיש עכיוה ןענַײז סע

 ןופ ענרעצליה תורּפ ךעלגנעה ;ץלָאהרעּפמַאק ןופ גרעב

 "עג ןעד ןעמ טָאה עשזיסָאװ רָאנ ...עטצַאלּפעג טײקיטַײצ

 טָא ןענַײז סָאװ ,קיזומ לופ ןפיש עכיוה עלַא טימ טכַאמ

 ? ןפַאה ןיא ןעוועג

 ,סע טסייה ! ...ןעמלַאּפ

 ענעעזעג-טינ ןופ קידנעמיורט ,רעכעליורטוצ ַא םי ַא טָאה

 ,תועיסנ

238 



 ,רעדעס רעביא למיה ַא יו רעטקָאטשעגפיוא ןַא

 שיפ עטעלָאיּפ טימ ,ענעדלָאג תורּפ טימ טליפעגנָא ךיז

 ,לגייפ ןוא

 יד וצ זיב קידנעגנירד ,עקידנעלכיימש ןטפוד --- טלָאמעד

 רָאג ןופ םעטָא םעד טשיורעגסיוא ןבָאה ,ןכייה עטסכעלרעַײפ

 ,ןטַײצ עטַײװ

 רעטָאפ ןַײמ ןופ ןטרָאג ןיא ןיילַא םיוב-גנירמיצ ןכרוד ןוא

 !לעטשנָא רעד ,ָא --

 ןופ ןוא ןפיש ןופ םור טימ ןוא ןגָארטרַאפ ,טלעוו ַא זיא

 .תולעּפתה ןיא ןעגנַאגרַאפ ,לופ סרעצנַאּפ

 שיט ,עדנעגעל עקיבעגטיירב ,ָא !ןביול ךיא לעװ םורד...)

 ! עפש ןופ
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 ןפיש יד ןענַײז לָאמש

 (ןטנעמגַארּפ)

 -למרימ ןוא זדנָארב ןשיװעצ ענעמוקעג טעּפש ,עטבילעג .ָא

 ןופ ןרעַײפ עטשרע יד סיוא ךיז גנַאל ןעיצ'ס ןעוו ,רענייטש

 ,טנװָא

 ,תודע עדמערפ ןופ סיוש ןיא קידנגַײװש ,עטבילעג

 :םי ןופ חבש םוצ טכַאנרַאפ טנַײה ןגָאז תודע טעװ ריא ךיוא

 -עגמוא ,רעגעלעג רעזדנוא לָאמש ,ןפיש יד ןענַײז לָאמש...

 רעזדנוא רעסערג ךָאנ ,רעסעװעג ןופ חטש רעד זיא רעיוה

 ךַײרגיניק

 .ןרעגַאב ןופ םירדח ענעסָאלשרַאפ יד טימ

 זיולב ןלעוו רימ .םי ןופ טמוק רע ,ןַײרַא טמוק רעמוז רעד

 יד ףיוא ןעװעג רימ ןענַײז עדמערפ זַא ,ןלייצרעד םי םעד

 ןרעטש רעקַיײגפיוא רעסָאװ ןוא ,טָאטש רעד ןופ םיבוט-םוי

 עשימַירעטנוא םיבוט-םוי ןופ

 סע יו ,ןריּפש טרָאור רעזדנוא ףיוא טכַאנרַאפ זיא ןעמוקעג

 .הניכש יד טור

 יד .ץענערג ריא זדנוא טנכייצ השבי עטנעָאנ יד טשינמוא
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 עילַאװכ עבלעז יד ,טלעוו רעצנַאג רעד ךרוד עילַאװכ עבלעז

 ןָא עיָארט ןופ ןיוש

 ןיא סױרַא טַײװ טעה .זדנוא וצ ןיב טלקַײק ןטפיה יד

 רָאג יז טגיוועגפיוא טָאה זדנוא ןופ טַײװ טעה ,םי ןסיורג

 ...ייווטניוו ַא לָאמַא

 םעד :םירדח יד ןיא טכַאנרַאפ שיורעג רעד זיא סיורג ןוא

 טשינ ןעמ טלָאװ תורפוש-לשומ ןופ לַאשעג טימ ,וליפא טיוט

 .ןרעהרעד טנָאקעג

 םענעפָא םעד םי םעד ןוא ןפיש יד טביל ,עטרָאּפעג ,טביל

 !םירדח יד ןיא

 ךָאנ טגָאי ןַאמ רעד ;רעטעג עריא טנװָא ןַא טנייװַאב דרע יד

 ןעיורפ יד ,ךיז ןגָארטעצ טעטש יד :;תויח עקירָאהטױר יד

 ריט רעזדנוא ַײב ןַײז דימת לָאז ...ןעמיורט

 עטליײיװרעדסיױא -- םי ךיז טפור סָאװ ,רָאיַאק רעקיזיר רעד

 ,טעב ןבלעז םענופ עביל ןוא םי :;ןפָאװ וצ ףור ,ןעלגילפ

 -- טעב ןבלעז םעניא עביל ןוא םי

 :םירדח יד ןיא דיירעגייווצ סָאד טָא ןוא

 א

 -עג ןַײמ ןופ יירשעג םעד וטסבייהרעד ךיוה ,עביל ,עביל..2

 -סיוא קָאטשנַײװ .רעטבילעג רעד וצ גנַאג ןיא םי -- ןריוב

 -ַײל עלַא ןיא רעקימיוש גונעת ,ןדנַארטש עלַא ףיוא טסערּפעג
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 היוללה ,היוללה ..ןדמַאז יד ףיוא ךעלזעלב ןופ גנַאזעג ,רעב

 !גנובעלַאב רעכעלטעג רעד וצ

 רערעכיז ךָאנ רַאה ַא :סיוא ךימ טסוט ,ןַאמ רעקיטסולג ,וד

 ָאטינ .טלַאפ לגעז רעד .ףיש ןופ רַאה רעד טרָאב ןפיוא יו

 טנפע רעמוז רעד .טקיליװַאב טרעוו סָאװ יד יוװ בַײװ רעמ

 בַײװ ַא ץרַאה ןַײמ ריד טנפע'ס ןוא .םי ןופ טבעל רע ,ךיז

 ןופ טפַאז ןוא ןעמיוז :רעסַאװ ענירג סָאד יו רעשירפ ךָאנ

 קיזיורב טימ ץלַאז ,טשימרַאפ ךלימ טימ סרעיוז ,טײקיטפנַאז

 ןַײז טימ רעּפוק ןופ םעט ןוא ,דָאי ןוא ,דלָאג ןוא ,טולב

 ןיא יװ ןגָארטעג רימ ןיא םי רעצנַאג רעד -- ןרעטיב תיצמת

 ...ענרוא רעכעלרעטומ רעד

 םי ןופ ,ךיז ןַאמ רעד טָאה ףוג ןַײמ ןופ דנַארטש ןפיוא ןוא

 םינּפ ןַײז ןשירפרעד רע לָאז .טקערטשעגסיוא ,רענעריובעג רעד

 ךיז ץַאלּפשערד ןַײמ ףיוא ַײרפ ;ןדמַאז יד ןופ לַאװק םַײב

 -יירק ןכעלנעמ ןטימ טרַײטַאט ,טָאג רעד יוװ ױזַא ןעיירפ

 ענַײד ך י א ןיב ?רעטבילעג ,קיטשרָאד טסיב ...ץכעט

 ענַײד ןיא םינּפ ןַײמ .טשרָאד ןופ רעַײנ זיא סָאװ ,בַײװ ַא ןּפיל

 יָא -- ךורבפיש םעד ןופ טנעה עכעלבליק ןיא יװ -- טנעה

 ןופ טיקשירפ יד ןַײז ריד טכַאנ רעמערַאװ ןיא סע לָאז

 טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןוא ןרָאיַאק ןופ םעט רעד ,ןעלדנַאמ

 .עדמערפ ףיוא ןגערב ףיוא ןטכורפ טימ

 יװ רענירג ךָאנ ןעלזדניא ןופ טמולחעג טנװָא םעניא בָאה'כ

 גערב ןפיוא ּפָארַא סרעפיש יד ןעמוק סע ...ןעמיורט
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 ןעעז ייז --- ץיײלפּפָא ןופ זיא טַײצ יד ;ןכוז וצ עיולב ןרעסַאוװ

 טמיובעגפיוא :ןדמַאז ענענורעצ ןופ טעב סָאד ןפרָאװעצ

 "יורג יו ,ןרוּפש עקירָאה ערעביוז ןטרָאד םי רעד טמערופ

 ןוא ,ןדימ עשיטַאטסקע עכיוה ,סעמלַאּפ עטקיציײרקעג עס

 ןופ ןצריש ענעטכָאלפעג טימ קעװַא עטנייוורַאפ ייז טגייל

 .ּפעצ ענעטכָאלפעצ ןוא זָארג

 םעד ןרעטש טימ ןַאמ ,וד רָאנ .םולח ןופ תונויזח ןענַײז סָאד

 ןַײמ ןופ טסקנירט .םולח םענופ רָאװ רעד ןיא טסגיל ,ןדָארג

 בַײל :ןָאטנָא ןלעּפָאט ןַײז ךָאד טסריּפש ןוא ליומ ןקידנור

 ןופ ביורט ,עקירפַא ןופ גַײפ ,ערבַאס ןופ ץרַאה ,םיורגלימ ןוֿפ

 ןופ תורּפ יו רערעמ ,רעטבילעג ןַײמ ,בַײװ ןופ תורּפ ...עיזַא

 ןופ ףױרעדַא םוקַאב עטצוּפַאב-עטלָאמַאב-טינ רימ ןופ :םי

 "..רעמוז ןשימי

 ב

 סע זיא שילרעטסיוא .ןַײזנײלַא סָאד ,ןַאמ ןופ ןצרַאה ןיא.,

 ךיא .גערב ןפיוא בַײװ םוצ טנענעג ,גערב ַא ןָא ,ןַאמ רעד

 ייג'כ ,דמַאז ןטשימעג-דלָאג ןַײד ,חרזמ ןַײד וצ םי ןיב אכיג

 גנַאגלקיװ ןעמַאזגנַאל ןיא ךיז םַאז ךיא ןוא גערב ןַײד ףיוא

 -טרעוו ןוא טרעוו סָאװ בַײװ -- ןעגניר עקימייל ענַײד ןוּכ

 ..ןבעל םוצ סע טגנערב סָאװ ,עילַאװכ רעד טימ סיוא

 טנעה ענַײד טימ זיולב ,טעקַאנ -- קידתועינצ רעמ ךָאנ ,וד

 ,זדנָארב ןופ טינ ,ןפיט עטספיט יד ןופ ענָאדַאמ טינ ; טדײלקַאב

 טימ דנַאנַאב ענעגױצעגסױרַא ,ןיטעג-רעגיז ַא ןייטש ןסַײװ יצ
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 ןופ םוי-יריכש יד ךרוד ןצענ ערעווש-ןגלַא יד ןיא ערָאפמַא ןַא

 בַײװ ןופ טײקמערַאװ ,םינּפ ןַײמ בַיוו ןופ בַײל טרעַײנ .םי

 ַא ךרוד יוװ ,טפוד ריא ךרוד ןטכױלַאב בַײײװ ,חירה-שוח ןַײמ

 .רעגניפ עטכַאמרַאפ-בלַאה ןשיװצ רעַײּפ ןזָאר ןופ םַאלּכ

 ןיא םי רעד ,ריד ךיוא טָאה ,האובת רעד ץלַאז סָאד יװ ןוא

 םעט םעד טכַארבעג ,ריד ןיא םיא ןופ ץלַא ,תיצמת ןַײז ,ריד

 ,רימ רעטנוא םינּפ ןַײד ..ןטנענעג בַײװ ןופ ןכעלקילג םעד

 ןופ קעד ףיוא טכַאנ רעד ןיא ןקיווקרעד םוצ ירּפ ַא ליומ ןַײד

 ןגַײטש סָאד יַײרפ ןוא טסורב ןַײד ףיוא םעטָא ןַײמ ַיײרפ .לפיש

 ַײב ןציילפוצ יד ןיא יוװ .ןטַײז עלַא ןופ טסולג סעּפסיװ יד ןופ

 םי ןרַאפ טנפעעצ ךיז השבי עכעלבַײװ יד ןעוו ,תונבל עטנעָאנ

 זיב ןטצנַארקַאב םיוש ךעלזעלב טימ ,ןקידַײמשעג ,םענעצלַאזעג

 סָאװ ,םי רעלופ רעד :;ןּפמוז ןוא ךעלרעסעוו עטסטַײװ יד

 ןיא קידנּפעש סרעמע יװ ,ּפָארַא ףױרַא ,זָארג ןיא טשיור

 ..ילבפיוא טימ לופ זיא טכַאנ יד ןוא ,םענורב

 -רעד םי ןופ ,ערעדנַא ןלָאז ָאט ,םי ןופ םעט ןטימ עטבילעג ,ַא

 -עגוצ ןופ ָאנד ןפיוא ןעשַאּפ לדיל-ךעטסַאּפ'ס ,טרעטַײװ

 -כעלבעל ,עסילעמ ןוא עטנעימ ,טָאלילעמ -- ןלָאט עטכַאמ

 ןגעו רענייא טרָאד טדער .ַאפלַאפלַא ןוא עװלַאמ ןופ טייק

 ךעלעפעש ןגעװו רעטייוצ ַא טדער .קָאטשניב םעניא ןעניב

 דרע יד סּפעש רעטַאװעלָאװ רעד טשוק'ס ןוא .רעלעטש ןיא

 ךיא רָאנ .ןצרַאװש ַא ביוטשנעמולב ןופ טנעװ ןופ סופ םַײב

  ןעמ ןעװ ,ןּפינקרַאפ ךיז ןעמיולפ יד ןעװ טלָאמעד בָאה

 טלָאמעד ;רעדנעב יד רענטרעגנַײװ יד רַאפ ןיוש טבַײלק
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 טלַאה סָאװ ,עקנעּפ ןופ פונק םעד טקַאהעגכרוד ךיא בָאה

 ןַײמ זיא .ןדנובעג םענרעצליה לגיוו ןַײז וצ סרָאטּפיש םעד

 !ןעמי יד ףיוא דנּוװדנַארב ןַײמ זיא !ןעמי יד ףיוא עביל

 ,סָאמ ןַײד ךָאנ רעלעמש ןוא ;דנוב רעד לָאמש ,ןפיש יד לָאמש

 רעד זיא עשזיסָאװ ןוא ..רעטבילעג רעד ןופ ףוג רעַײרטעג

 ,לדנַאק ?אפוג םערָאפ ןוא טלַאטשעג ףיש ןופ טינ ביוא ףוג

 רעטסלטימ רעד זיב ,טקילײהעגוצ ףישכריק ,הבית ,רעלגעז

 ;רעסַאװ רעטנוא גובפיש רעד יו טלקריצעגסיוא ;גנונפעעצ

 -נַאלּפ עטקָאטעגּפָא ףיוא ןיײבטנַאפלעה ןופ ףײרלּפָאט םעד

 ןיא ןעגנובלעוו ןופ גנַאלרַאפ םעד קילדעו םיא קידנגייב ,ןעק

 יו ,םינומדק ןופ ןסייו רעטסנַײמ-יובפיש יד ..ןריובעג םי

 -עצ ןוא ןפייר עטרָאּפעג יד ןופ ליּפש םוצ ליק םעד ןסַאּפוצ

 ,סרעמַאלק עטגַײװצ

 טסגיוו ,ןעקנַאלפ יד ףיוא קיליװ ךיז טסגייב וד ,ףיש ןַײמ ,ףיש

 רַאפ ףיש טסיב וד .אשמ יד טכַאנ סרכז ןופ טסגָארט ,ךיז

 ןופ טייק יד ךרודַא טסַײר וד .אשמ ןַײד זיא ןזיור ןוא רימ

 ,רימ טיוט ןגעק ןעמיוש עשזיטָא -- !וננה .ס'הדות-ןברק

 !ןעמי-רוּפרוּפ יד ןיא עצרַאװש סעטנַאקַא ןופ ןגעוו יד ףיוא

 זיא רעיוהעגמוא ,םי ךיז טפור סָאװ ,רָאיַאק רעד רעיוהעגמוא

 -רַאפ םיורט ןיא ,דרע רעביא ןוא .רעסעוועג ןופ חטש רעד

 רעד ןיא עילַאװכ עצנַאג יד ,ןטנָאזירָאה:ַאליל יד ַײב ,טלדנַאװ

 ןטניצַאיה טימ טנױרקַאב טמוק ןוא ףיוא ךיז טבייה ןטַײוװ

 !עטבילעג ןופ הנחמ ַא יװ

 ".עביל ןופ ףיש רעד ףיוא יװ גנוגניװצַאב ערעכעה ןייק ָאטינ
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 "קינָארכ, ךוב םענופ

 טייקכעלבליק !וננה -- געט טימ טַאז -- רעטלע רעסיורג;

 עלַא רעביא טניו-םי ןופ ךיוה ,ןכייה יד ףיוא טנװָא ןופ

 יייװ ךָאנ רַאפ טזױלבטנַא סנרעטש ערעזדנוא ןוא .ןלעווש

 :יןזַײרק ערעט

 ןזָאל'ס ןעוו ,רעביפ ןגנַאליגנַאל ןוא ןטיור ןופ טנװָא ןיא

 ןיא למיה םעד ןעזרעד ןבָאה רימ -- רענעפ יד ךיז ּפָארַא

 ןטקעסניא עזָאר יד יװ זָאר -- רעזָאר ךָאנ ,רעטיור ךָאנ ברעמ

 ,עסיורג ןדמַאזקניז ןופ טנװָא ןַא :ןװַאטס עקיצלַאז ףיוא

 -ירַא עטשרע יד ןכלעוו ןיא ,ךעלַײק ןקיטכעמ ַא רעייז ןופ

 יװ ןפָארטעג ןבָאה זדנוא גָאט ןופ ןקלַאקָאװ עטּפיהעגרעב

 .ןושל ןופ טכַאמנָא

 ןפיט יד ןיא סיר ,דייועגניא םעניא טינש ַא יװ זיא סָאד

 טײרּפשעצ ץַאלּפשערד םענעטכױלַאב ןצנַאג םעד רעבירַא

 רעסעוװװעג רעטומ ןיא ןשַאװעג רעכיש :טרעדנוהרָאי ןופ

 ןוא ַאליל ףיוא טלטַײט סָאװ ,רעגניפ רעכעלשטנעמ ןוא

 ןופ רעכעל עטרעווילגרַאפ-קיטולב ףיוא ,למיה םענופ ןירג

 .ןבעל םַײב ןסירעצ ןעמיורט
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 -עצ טלוב ַא ןקלָאװ רעכעלעמַאּפ רערָאלק רעקיצנייא זַא

 ןכעלסַײװ ןַײז טקידנוררַאפ ,למיה ןופ םורד ןיא רעטזיורק

 רעטיור רעד .ןעלגילפ ענעלויט טימ שיפַײה ַא ןופ ךיוב

 -נוא זיא .גרעבכלַאק יד ןיא טעשזריה טנװָא םענופ רעגָא

 טימ ןטסָאמעג גַײטשפױא .טרָא ןטסכעה ןפיוא םולח רעזד

 ןגעו טינ רָאנ ..ןעמי ןיא ןריובעג ןרעטש ןופ גַײטשפיױא

 .טנוװָא ןקיטציא ןיא ןעמיורט רימ םי ןקיבלעז

 טבייה םי רערעדנַא ןַא ,טרָא סָאד טָא ןַײז טינ לָאז ךיוה יו

 ףיוא גנַאג רעזדנוא טײלגַאב ,סנטַײװ רעד ןיא ףיוא ךיז

 ,עכיוה רעסָאװ ,ָא :ןרעטש ןכעלשטנעמ ןופ ךייהנַאמ רעד

 ױזַא ,ןטנָאזירָאה-דרע ףיוא עסַאמ ענעביוהרעד רעטלע ןופ

 ַא יװ ױזַא ,עיזַא ןופ טנרָאפ ןופ רעיומ ענרענייטש ַא יװ

 טײרּפשעגנטלעװ ףיוא טרעקַאלּפ תויממוק סָאװ ,לעװש

 סָאװ ,יד ןוא ,ןבעל ייז סָאװ יד .דימת ןופ ןשטנעמ יד ןופ

 .הדע רעקיבלעז ןופ ,ןברָאטשעג ןענַײז ייז

 -יר יד .טנװָא םענופ שטנעמ ,ףיוא ּפָאק ןַײד עשז-בייה ָאט

 ףרעטש ןקַיור ןַײד ףיוא טזַײרק יז ןרָאי יד ןופ זיור עקיז

 ,סוטקַאק ַא יו יױזַא ,למיה םענופ םיוב רעסיורג רעד

 -- רימ ןוא .ןּפױור עכעלטיור טימ ברעמ ןיא ךיז טדיײלקַאב

 -פוד סָאװ ,טנוװָא םענופ דנַארב םענעדנוצעצ-רעטנוצ םעניא

 -יא רַאפ ןקיטנורגרַאפ -- זָארג -םי םענעקורט טימ טקיט

 רעקיגרַאב ףיוא ןלָאט ןופ עטסכעהרעלַא ןעגנורעדנַאװרעב
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 ,עוּפיש-למיה ןפיוא טיובעג ,ןעלזדניא עקימיורעג עשַאּפ

 .רױרדמַאז ןוא רעדלָאכַאװ טימ טרענעג

 גוויז ןַײז ןלָאז ןוא .רעגעלעג קיילג ןוא ןביוא טרָאד רעביפ
 עקיגרַאב ענעשַאװעגּפָא דלָאג ןוא רהוז טימ יד טכַאנ ַײב
 ! ןכייה

 געװ טינ ,ילג ןופ געו :רעטלע רעסיורג ,תמא טינ ,ןיינ

 -ָאװ ָאט -- המשנ יד זיא ךיוה ,םינּפ סָאד סייה ...ׂשַא ןופ

 ןטסָאמעג ,טַײצ יד ?ןגעקטנַא רימ ןעייג טייקברַאה רעס

 .טינ סָאמ ןייק ערעזדנוא רַאפ געט יד רַאפ זיא ,רָאי ןכרוד

 טינ ןוא רעקיניוו טימ טינ אשמ-עגמ ןייק טינ ןבָאה רימ

 ןַײז ןיא רעדורעג רעכעלטעג רעד זדנוא רַאפ .רעגרע טימ

 ...לּפַאצ ןטצעל

 ןענַײז טָא !ונננוה -- געט טימ טַאז -- רעטלע רעסיורג

 ןשטַײב ןופ ףַײּפ .ןגעוו עקידצענערגנָא ערעזדנוא ףיוא רימ

 עלַא ףיוא יירשעגפיוא רעכיוה ןוא !סַאּפגרַאב ןדעי רעביא

 שרעדנַא-ץעגרע ןופ טניװ רעסיורג רעד טָא ןוא !ןכייה

 יוװ ,ןיטש םוצ שטנעמ םעד טקירד סָאװ ,ןקור ןיא זדנוא

 ןדָאב ןיא ךיז רעסעמ-עכָאס סָאד טקירד'ס

 טרעטיירבעגסיוא ...לגילפ-טנווָא וד ,ריד ךָאנ ךָאנ ןעייג רימ
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 םיטש יד !ןעלמרימ יד ןוא ןטלַאזַאב יד ןיא גיוא רעזדנוא

 זיא שטנעמ ןופ טנַאה יד ,דרע רעד ףיוא זיא שטנעמ ןופ

 רָאנ .למירד ןַײז ןופ רעלדָא ןַא טקעװ ןוא ןייטש םעניא

 -נוא ןוא .סעטַאד ןופ טייקלפיוו ןיא טרעוװ ןגיװשטנַא טָאג

 .רעיוד ןיא טינ ,חטש ןיא טינ זיא טיירגעג טעב רעזד

 וד ,טרעצנַאּפעג ןיײבטנַאפללעה ןיא טנעה יד ,טױט ָא

 טימ עטלגרעבעגסיוא ,ןגעטש ערעזדנוא טשינמוא טסציירק

 -יוו ךס ַא ךָאנ טבערטש רע געװ רעזדנוא לַײװ .רענייב

 ּוװ ,רענייב טימ טצוּפעגסיוא שירַאנ ,םילכ-אשונ רעד .רעט

 טנַײה טעװ ,ןוכשמ םוצ זדנוא ןעניד סָאװ ןוא ןעניווװ רימ

 .גָארגעװ ןפיוא ןזָאלרַאפ זדנוא טנװָא ןיא

 -ופ רבעמ רימ ןבעל ןבעל :ןגָאז ןעמ ףרַאד רעטַײװ ןוא

 -רַאפ .אפוג ךָאנ טיוט ןופ רימ ןלעװ ןבעל ןוא .טיוט םענ

 סָאד ,ןפָאלעג זיוה-רענייב םעד וצ ןענַײז סָאװ ,דרעפ יד ַײב

 סעלעביק .ןדָאב םענופ ןעייפלַאש יד ןופ שירפ ךָאנ ליומ

 ןעיורפ יד ַײב דימת ךָאנ טולב טימ טברַאפ לּפע-טַאנַארג

 .רעלַײמ יד ערעזדנוא

 ץנַאלגּפָא רעסיורג רעד ,טנוװָא-ברע ןופ זיא תוכלמ רעזדנוא

 ןיא טינ ןטלַאה רימ ;טייקכיוה ןַײז ףיוא טרעדנוהרָאי ןופ

 -ָאקליפ עלַא רָאנ .ןרינרוט-ףמַאק ןייק טינ ,טּפשמ ןייק םיא

 -עגפיוא !ןעוּפיש יד ףיוא טײרּפשעגסױא ןפָאטש עטריל
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 ךרוד ,טכיל ןלעג ןלַאב יד ןופ ןדלַאפ עגנַאל עלַא טלקיוו

 יו ,ןטַײװ עטסטַײװ יד ןיא ןבילקעגפיוא סרעלטעב-טנווָא

 ,דַײזיױר ןופ סמ ,סנדַײז עכעלרעזייק ןעמ טבַײלק

 רעגניפ ןטרימשרַאפ דַײרק טימ םעד טינ רעמ ןפרַאד רימ

 ,תובא עסיורג ריא ,ריא ןוא ...רערעל ןָא ןעגנוכַײלג רעטנוא

 -רַאטשמוא ןופ ּפָארַא טגַײטש ריא ,םידגב עפַײטש יד ןיא

 :םירפס עקידרענייטש עסיורג יד טגָארט ןוא תומב עקיב

 רָאנ ..ןטכַײל-טנװֶָא ןיא טגעווַאב ,רימ ןעעז ,ןּפיל ערעַײא

 טינ ןוא ןבייהפיוא םוצ טגָאזעג ריא טָאה טרָאװ סָאד טינ

 .ןטײלגַאב וצ זדנוא טרָאװ סָאד

 ןרעּפכורּפַאב וצ ןגערב"עמי ףיוא קידנעקנָאלב ,עניצול

 ןגָארט וצ ּוו ,ןטרובעג ערעדנַא טסָאה !גנוּוט יד בַײװ ןופ

 ןיא ,ץלַאז ןיא טכַײל רע טָאג רעדנילב רעד ...! ןּפמָאל ענַײד

 טיירד'ס ןוא .ןטינַארג יצ טַאּפשדלעפ ןופ ןייטש ןצרַאװש

 םענרענייטש ןפיוא יוװ ,ךיז דָאר סָאד טנעה ערעזדנוא ןיא

 .ןקעטצַא ןופ רעדניליצ
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 רעלראעב לראש
 ןייב ןופ ןעמולב יד





 ,1862 .רעלזָאב לרַאש

 .ענַאמ דרַאודע ןופ גנונעכייצ

 .(זירַאּפ .קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנ)





 .רענעייל םוצ

 םינימה לכמ דניז ,תועט ,תונצמק ,תוטש ןופ

 .טרעצרַאפ ףוג רעזדנוא ןוא טשרעהַאב טסַײג רעזדנוא טרעוו

 טרענ סע יוװ ,עמורפ סרעיודַאב קר ןעמרָאק רימ

 ,םיניכ ענַײז אפוג רע ףוג ןַײז טימ רעלטעב ַא

 :הטרח יד דחּפ לופ ,דניז יד זיא טנשקערַאפ

 :טעפ הבושת עדעי ןלָאצַאב ךיז ןזָאל רימ

 ,אטח םעד ּפָא טשַאו רערט עשלַאפ ַא -- קידנביילג ןוא

 .עטָאלב רעד ןיא ךעליירפ רעטַײוװ ןעשטּפָאט רימ

 ןעגנַאפעג זדנוא ןופ טסַײג םעד טלַאה ןטש-יכרַא רעד

 ,טפנַאז םיא ףָאלש ןיא זייב םענופ ןשיק ףיוא טגיוו ןוא

 ,טפמַאדרַאפ טפַארקסנליװ רעזדנוא ןופ לַאטעמ רעד ןוא

 .ןעגנַאגעצ רעקימעכ ןערטיכ םענופ לסעק ןיא

 ;ןגעװַאב זדנוא טימ סָאװ ,םידעפ יד טיצ לװוַײט רעד

 ;טיטעּפַא רעזדנוא טצייר ךַאז עטסקידלקע יד

 ,טירט ַא רימ ןלעטש םונהיג םוצ ךעלגעט ןוא

 .ןגעו עקידשוּפיע ןוא ערעטצניפ ףיוא ,קערש ןָא

251 



 טענילכרַאפ ַײטלוה רעמערָא ןַא טגָאנ ןוא טשוק'ס יװ

 ,טסורב עטלעווקעג יד רעטרָאיַאב ַא הנוז ַא

 טסולג לקערב ַא םייהעג רימ ןעבנג ךיוא ױזַא

 .ענירטיצ עטנקירטרַאפ ַא יו סע ןסערּפ ןוא

 ,םערעוו ןסַאילימלימ יװ קידנעלביווש ןוא טכידעג

 ;טקנירט ןוא טסערפ םידש ןופ תכ ַא ךרַאמ רעזדנוא ןיא

 טקניזרַאפ ןעזעגמוא ךיז גנומעטָא רעדעי ַײב

 .םערעדעג ערעזדנוא ןיא טיוט ןופ ךַײט רעּפמוד רעד

 קיטולב רעסעמ יצ ,גנוקידלַאװגרַאפ ,םס ןבָאה ןוא

 טנעמַאנרָא רעייז ךָאנ טקיטשעגסיוא טינ טציא זיב

 ,דנע ןלַאנַאב טימ עװנַאק סלרוג רעזדנוא ףיוא

 ,קיטומ טינ םעד וצ זיא המשנ יד לַײװ ,זיולב זיא

 ףענָאיּפרָאקס ,ןטרעּפמעל ,ןלַאקַאש יד יװ רעמ רָאנ

 ,דליוו ןוא טציירעצ ,טניה ,ןעגנַאלש ,סרעַײג ,סעּפלַאמ יד

 טליב ןוא טמורב ,טעשטיווק ,טעקוירכ ןוא טכירק סָאװ ץלַא יו

 ףענָאמעד ןופ ץכעזיומעג ןכעלדנעש רעזדנוא ןיא

 ,ץעמע רעגרע ןוא רעסואימ ,רעניימעג ךָאנ זיא

 -- לעק יד טינ ךיז טסַײר ןוא טינ ךיז טפרַאװו רע םגה --

 לת ַא טכַאמעג טלעוו רעד ןופ רע טלָאװ ךעלַײרג רָאנ

 :ץענעג ַא ןיא ןעגנולשרַאפ ןעמעלַא ןוא ץלַא ןוא
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 ,טרעדורעצ גיוא סָאד רערט ַא ןופ -- .לַײװגנַאל רעד זיא סָאד
 .ךיור-עקלול ןיא טגיוורַאפ ,רע טמולח תוילת ןופ

 ,ךיוא האירב ענַײּפ יד ,רענעייל ,ךָאד טסנעק וד

 ! רעדורב ןַײמ ,וד ןכַײלגסנַײמ ,קעובצ רענעייל וד
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 הוינהוה-.ןואי-ההוהש-ההמ

 הכרב יד .|

 ןטלעװרעביא עטסכעה ןופ לעפַאב םעד קילדעװ ןעוו

 ,דרע רעקיטעמוא ףיוא ּפָארַא טמוק רעטכיד רעד

 ףןטלעש ןוא ןרעטסעל טמענ ,קערש ןופ סַאלב ,רעטומ ןַײז

 :טרעה םימחר טימ ריא סָאװ ,טָאג וצ טסיופ יד טלַײב ןוא

 ןעגנַאלש ןופ ליונק ַא טכַארט ןַײמ טכַארבעג טינ טָאה סָאװרַאפ,

 ; טסורב ןַײמ טגיוז סָאװ ,שינעעזרַאפ יד טָא טָאטשנַא

 ןעגנַאלרַאפ עקידניז ןופ טכַאנ יד זיא ןטלָאשרַאפ

 !טסולג ןַײז רַאפ ןפַאשַאב ףָארטש יד בַײל ןַײמ טָאה'ס ןעוו

 ,ןעיורפ עלַא ןשיוװעצ טלייורעד ךימ וטסָאה ןוא

 ,טָאּפש ןוא דנַאש וצ ןַײז וצ ןַאמ ןקידכעבענ ןַײמ

 ןויזב ןרעטצניפ ןַײמ םתס טינ ךָאד ךיא ןָאק ןוא

 ,טָאג ןַײמ ,םַאלפ ןיא ווירבעביל ַא יװ ןָאט ףרָאװ ַא

 ,ןגָארטרעבירַא םיא ףיוא -- רימ וצ סַאה ןַײד ךיא לעוװ

 :גַײצעג עסואימ סָאד ןטייקזייב ענַײד ןופ

 ,ןגָאלּפ למייב עקידעגָאלק סָאד ױזַא לעװ ןוא

 ",גַײװצ ןַײז ןקיטַײצ טינ טפיג טימ ץָארּפש ןייק טעוו'ס זַא
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 :רעטייא-האנש ןופ םיוש םעד ףיט רעטנורַא טגנילש יז

 ,דנילב לרוג םענופ תונווכ עקיבייא רַאפ

 ריא טיירג היתחת-לואש ןיא ץרַאה רעטיב ןגייא ריא

 .דניז עכעלרעטומ יד טפָארטשַאב סָאװ ,רעטַײש םעד

 רעטריפעג ַא ךאלמ ןופ יװ ,טינ טעז רענייק רָאנ

 ;ןַײשנענוז רעד ןופ ןוזפיטש רעד ךיז טרוכישרַאּפ

 רע טריּפשרעד םעד ןיא ,טקנירט רע סָאװ ןוא ,טסע רע סָאװ ןוא

 .ןַײװרעטעג ןופ ןוא ןזַײּפשלמיה ןופ םעט םעד

 ,רע טילפ ןטניוו יד טימ ןוא רע טרעדיולּפ סנקלָאװ טימ

 ; טגניזַאב געוו-תלוגלג ןַײז רע קידתולעּפתה

 ,רעטיהַאב ןוא לאוג ןַײז ,טסַײג רעד זומ ןענייוו זַא

 ,טגנירּפש רע ַײרפלגייפ יװ ןוא ךעליירפ יו ,טקוק סָאװ

 ,ןדַײמוצסיוא ןכוז םיא ,טביל רע סָאװ ,ןשטנעמ יד

 טסיירד ןרעוו ייז ,זיא רע דלימ יװ ,קידנקרעמ רָאנ

 ןדַײל עַײנ רדסכ םיא רַאּפ סיוא ןעלגילק ןוא

 ,טסייוו ןדניפרעד וצ תועשר רעייז סָאװ ,ץלַא ךרוד

 ,טָאה טריפרעד ליומ םוצ רע סָאװ ,ןַײװ םעניא ןעַײּפש ייז

 ;טיהרַאפ רע סָאװ ,טיורב סָאד ׁשַא ןיא ןַײא ןעקנוט ייז

 טָאה טרירַאב רע סָאװ ,קעװַא קידתועיבצ ןפרַאװ ייז

 ,טירט ענַײז ןיא טייג'ס רעוו ,ןרעדעי ןעלדיז ןוא
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 :רעצעלּפ עכעלטנפע יד ףיוא ןעַײרש טפיול בַײװ ןַײז

 ,ךַײלג ןיטעג ַא וצ ןוא םיא רַאּפ ךיא ןיב ןייש ביוא;

 ןצעג עקיטַײצרוא יװ ןַײז עקַאט ךיא ליװ ַאט

 .ךַײר ןוא טצוּפעגסיוא ,טעדליגרַאפ ייז יו ױזַא

 ,חיר-תרוטק ןופ ןרוכישרַאפ ךיוא ךיז ליוו ךיא

 ,דרַאנ ןופ ןוא ערימ ןופ ,ןַײװ ןוא שיילפ ,םיערוכ ןופ

 ,חבזמ ַא ףיוא טָאג יװ ,ךערפ ךיז ןלעטשפיוא ןוא

 .טרַאג ןוא טביל סָאװ ,ץרַאה ןַײז ןיא ןכַאל-קזוח טימ

 ןציוו עטסיוו יד רעמ ןלַײװ טינ ךימ ןלעו ןוא

 ,םענ ַא ןָאט םיא טנַאה רעניד ,רעקרַאטש טימ ךיא לעװ

 ןציּפש עפרַאש יד טימ לגענ:סעיּפרַאה ענַײמ ןוא

 ; םעלק ןיא ןעמעננַײרַא ץרַאה סָאד םיא ןלעװ יז

 ,רעטַאלפ ןיא עלעגייפ ַא יו טרעטיצ סָאװ ,ץרַאה ןַײז

 ,סיר ַא ןָאט םיא ךיא לעװ טסורב ןופ ץרַאה עטיור סָאד

 ,רעטַאז ןייק טינ לָאמ ןייק ,היח ןַײמ רַאפ ןפרַאװ ןוא

 ".סיפ יד רַאפ לוטיב טימ לופ ,היח עטסביל ןַײמ

 ,רהוז ןיא טנָארט הניכש יד ,טעז רע ּוװ ,למיה םוצ

 ;קילג ןעמורפ ןיא טנעה ענַײז רעטכיד רעד ףיוא טבייה

 רעיוהעגמוא ,קיטכַאמלַא ,טסַײג ןַײז ןופ ןצילב יד

 :קילב ןופ םיא ןלעטשרַאפ םורַא בר-ברע םעד
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 ,ןבעגעג טסָאה קיטייוו םעד וד סָאװ ,טָאג ,ַײז טביולעג;

 -- טָאבעג ןַײד טיול זדנוא האמוט רעד ןופ ןלייה וצ

 ןבעל ןופ ריסקילע ןטסנייר ןוא ןטסקיטפערק םעד

 .דָאנעג רעקילייה רַאפ וצ עקרַאטש יד טיירג סָאװ

 זיא טיהרַאפ טרָא ְזַא ךָאנ רעטכיד ןרַאפ זַא ,סייוו ךיא

 ;ןָא-ןביוא עטכערעג ןופ אילמּפ רעד ןיא

 תותיכ-םיכאלמ יד ןופ םיא בוט-םוי םוצ טסעװ ןוא

 .ןָארט ןכיוה ןַײד רַאפ הריש ןעגניז ןטעברַאפ

 ,ןטכע ןַא טיג סוחי ןדַײל סָאד זיולב זַא ,סייוו ךיא

 ;טכַאמ ןייק םיא ףיוא טינ ןבָאה םונהיג ןוא דרע סָאװ

 ןטכעלפרַאפ ןשיטסימ םעד ץנַארק ןַײמ ןיא וטסעוװ ןוא

 .טכַארּפ יד ןטַײצלַא ןוא ןלַאטלעװ עלַא ןופ

 ,ןרימלַאּפ ענערָאלרַאפ ןופ תורצוא עלַא רָאנ

 ,םי םענופ לרעּפ ןוא ענעטלעז ןלַאטעמ

 ןריצ וצ טינ ןגונעג ,טסנָאק ןעניפעג וד סָאװ

 ; םַאלפ ןקיטכיזכרוד ןופ ןיורק עקידנדנעלב ןַײמ

 ,ןצנַאג ,םענייר םעד לַארטש ןופ טכַאמעג ןַײז טעװ יז לַײװ

 ;טּפעשעג טכיל-תישארב ןקיליײה ןופ לַאװק ןיא

 ,ןצנַאלג טינ ךיוא ייז קרַאטש יװ ,עכעלברעטש ןגיוא סָאװ

 ".טבעוורַאפ ,טַאמ ,לקנוט ,ןענַײז ןעלגיּפש רָאנ םיא ןופ
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 סָארטַאבלַא רעד .ו

 ןסָארטַאמ יד לַײװרַאפ םוצ טפָא ץנַאג ןעגנַאפ סע
 ,ןסָארטַאבלַא יד ,לגייפ-םי עקיטכעמ יד

 ,טַײװ ןיא ךָאנ ףיש רעד ןעילפ טגרָאזַאבמוא סָאװ

 .טדַײנש ךיז סמערוטש ךרוד ןגעוו עריא יז ןעוו

 רעטנורַא ןעמ טגנערב עבולַאּפ רעד ףיוא םיוק רָאנ

 ;טרעּפמולעגמוא ,ףַײטש ייז ןרעוו ,רעשרעה-טפול יד

 ,טמעשרַאפ ןּפעלש ךיז עסַײװ יד ןעלגילפ יד

 ,טמעלקרַאפ ןעגנעה קיטכעמנָא סָאװ ,סרעדור יו

 ,גינעק רעד ןקלָאװ ןופ זיא ךַאװש ןוא סואימ יוו

 -- !קינעּפשרעדיװ ,טזיורבעצ ,טלגילפעצ טשרעקָא ךָאנ

 ,טָאּפש םוצ רענייא םיא עקלול ןַײז טימ טצייר סע

 .טָארט ןשיּפעל ןַײז רעטייווצ ַא ךָאנ טמירק סע

 ,רעטיר רעשילמיה רעד יוװ ךיוא זיא רעטכיד רעד

 :רעטיװעג ןיא טזיוה ןוא ןליוק ןופ טקזוח סָאװ

 ,גנַארדעג ןוא יירשעג ןיא דרע ףיוא טלגָאװרַאפ

 ,גנַאג םַײב ןרעטש םיא ןעלגילפ עקיזיר יד
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 גנוביוהרעד .וו

 ,ןכייה יד רעבירַא ,ןלָאט יד רעבירַא

 ,םי םעד ,סנקלָאװ יד ,רעדלעוו יד ,ןכַײט יד

 ,םַאלפ ןשירעטע ןוא ןוז טַײז רענעי ףיוא

 -- ,ןכיצ עשילמיה ןוא תוריפס ןוא סערעפס ןופ

 ,טסַײג ןַײמ ,טייקנילפ טימ ןוא טכַײל ךיז וטסגעװַאב

 ,סעילַאװכ ןיא רעמיווש רעקיטומ ַא יוװ ױזַא

 ,תולעּפתה טימ םוהת ןיא ךיז ןַײרַא וטספרַאװ דלַאב

 .טסזַײרק וד ףוס-ןיא ןטנרעטשעצ ןיא ךיוה דלַאב

 עטמסרַאפ ןעלּפענ יד ןופ טַײװ קעװַא ילפ ָאט

 :ןַײז וצ רהטמ ךיז טפול רערעכעה ןיא

 ןַײװ ןכעלטעג ןוא םענייר ַא יו קנירט ןוא

 .עטמַאלפעצ טייקלעה יד ןטלעוװ ערעטיול ןופ

 -- טכיװעג-לַײװגנַאל ןוא -רעױדַאב ןופ טַײרּפַאב

 -- ןעלגיר עקידוּפ-רעוװש סנבעל ןקירומכ םעז

 זי ןעלגילפ עקיטכעמ ףיוא סָאװ ,רעד זיא ךעלקילג ָא

 .טכיל ןופ ןענַאל יד וצ ןָאק ךיז ןָאט זָאל ַא

299 



 ןעמיור עשילמיה וצ ןעקנַאדעג ענַײז סָאװ

 ;ילפ ןיא ןבייה ךיז ןעניגַאב ןכרַאל יו

 ימ ןָא ספות זיא ןוא ץלַא רעביא טבעווש סָאװ

 !םמוד ןוא ןעמולב ןופ ןעמוטש םעד ןושל םעד
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 ןתוכייש .וש

 ,לַײז רעדעיַא טבעל'ס ּוװ ,רוטַאנ זיא לּפמעט ַא

 .ןפור עשילרעטסיוא טימ זדנוא וצ לָאמוצ טדער ןוא

 ,םיפוריצ ןוא סנכייצ ןופ דלַאװ ַא ןיא טייג שטנעמ רעד

 ,לַײאעג ןַײז ןוא םיא ףיוא טניווועגוצ ןקילב סָאװ

 ןגנַאל ַא ןיא םענייא ןיא ךיז ןדניב סָאכע יו

 ,טַײװ רעד ןיא גנַאלקנייא ןפיט ןוא ןלעקנוט ןוא

 -- טַײצ ןוא םיור ךרוד טכוז ךיז שינרעטצניפ ןוא טכיל יו

 .ןעגנַאלק ,תוחיר ,ןרילָאק ךיז ןענַײז ףרצמ

 ,דניק ןופ ףוג ַא יו עשירפ תוחיר ןענַארַאּפ

 ; ןזָארג יו ןירג ןוא טרַאצ סעיָאבָאה יװ ןענַײז ייז

 ,דניז עשירעגיז לופ ,טַײשרַאפ ,ךַײר --- תוחיר ןוא

 ,ןזָאלוצקעװַא יײרפ ףוס-ןיא ןיא ךיז ןסַײר סָאװ

 טוַײרק'ס ּווװ ,ךיור-תרוטק ןוא יושזנעב ,קסומ ,ַארבמַא יו

 !טסַײג ןופ ןוא םישוח ןופ לוק סָאד קידתובהלתה
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 ,ןעקנעדעג וצ סעכָאּפע עטעקַאנ יד ביל בָאה'כ

 .ןעקנעשַאב דלָאג טימ טגעלפ סעוטַאטס יד סובעפ ןעוו

 געװַאב ןלעבָאנ ןיא ביי ןוא ןַאמ עקנַאלש ןעוו

 ;קערש ןייק ןוא רקש ןייק טנעקעג טינ ןבָאה ייז

 ,סעִיװ יד טשוקעג ייז למיה רעד טָאה ךעלטרעצ ןעוו

 .תואירב ןוא טפַארק טימ ףוג רעייז ןדָאלעגנָא ןוא

 ,לָאמַא קירעּפכורפ ,קידענעג דרע-עמַאמ יד

 ,לוע ןַא רַאפ רעדניק עריא ןטלַאהעג טינ טָאה

 ןליו ןכעלרעטומ טימ לופ ,ןיפלעוו ַא -- טגעלפ רָאנ

 ןליטש ןטסורב עניורב עריא ןופ טלעוװ עצנַאג יד

 ,טריּפשעג ץלָאטש ךיז טָאה רע ןַאמ רעקרַאטש רענטלַאטש רעד

 ,טריגער םיא ךרוד ,ןטייקנייש ןופ טשריפ רעד ןַײז ֹוצ

 ,ןקעלפ ןָא ,םגּפ ןָא סָאװ ,עטרירַאב-טינ תורּפ ןופ

 !ןקעוורעד סיב טוצ טסולג יד בַײל ןטסעפ ןטַאלג טימ

 ןעו טינ ןעוו טנַײה טכוז סָאװ ,רעלטַײצטימ-רעטכיד רעד

 ןעזרעד וצ רעטרע ןיא רוטַאנ ןופ טייקנייש יד

 --- ןזַײװַאב טײקטעקַאנ רעייז ךָאנ בַײװ ןוא ןַאמ ּווװ

 ןזַײרק וצ םיא ןיא ןָא טבייה ערעטצניפ ַא טלעק ַא

 ,טײרּפשרַאפ ליורג ַא ןוא לקע ןַא סָאװ ,קילבנָא םַײב

 !דיילק ַא ךָאנ שזַא טנייוו סָאװ ,טייקסואימ עכערפ ,ָא

 ןכַאל םוצ סעקילַאק ,ָא !רַאװק ןוא רַאד ןטסויב ,ָא
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 !ןכַאלפ ַא ןטסַאקטסורב ןוא ךיוב ןקידעגנעה טימ

 ץרַאה ןַײז ןיא םימחר ןָא טָאה תילכת ןופ טָאג רעד

 !ץרַא ןופ ךעלעדניוו ןיא ייז זַײװדניק טלקיוועג

 ןעקנַאצ סָאװ ,ענעסקַאװ ךעלטכיל יװ סַאלב ןעיורפ יד

 ;ןקנַארק ַא רעגַאב ךרוד עטרעצעג ןוא עטרענעג

 ,גנַאב סעמַאמ ןופ דניז יד ךָאנ ןּפעלש תולותב ןוא

 .קנַאד ןָא ,קילג ןָא ,עקידלוש ןטפַאשרעגנַאװש ןופ

 ,םיטבש עטַאמ-ןוא-דימ יד ,רימ ןבָאה יאדווַא

 ;ןטָאבוצנָא רעקלעפ עטלַא רַאפ ךַאז ענייש ַא

 ,טגָאנעצ רעצ ןופ ןוא תורצ ןופ טרַאה ,תורוצ יד

 .טגָאזעג ןעמ טלָאװ ,טרַאדרַאפ ןוא ךעלקנערק טייקנייש ַא

 עסַאלב גנודניפרעד יד סעזומ עטעּפש ןופ טעוו'ס רָאנ

 עסַאר עכַאװש רעזדנוא זַא ,טינ לָאמ ןייק ןרעטש טינ

 :טלעוו רעד ןופ טנגוי רעד רַאפ ןעגניז לָאז חבש ַא

 ,טלעטשרַאפמוא ,טושּפ סָאװ ,עקילייה טנגוי יד --

 ,ןלַאװק עלעה יד יװ עקיטכיזכרוד ןקילב טימ

 ,ןלַארטש עדלימ יװ ,סיוא טיירּפש ץלַא רעביא ןגרָאז ןָא

 ,טפול עקידתלכת יװ ןוא לגייפ ,ןעמולב יו

 .טפוד ןביל ריא ,דיל ריא ,טײקמערַאװ עדניל ריא
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 סמערוטטכַײל יד .שו

 ;סדרּפ ַא הוולש ןופ ,סנעבור זיא ןסעגרַאפ ןופ ךַײט ַא

 ;טקעװ טינ עביל סָאװ ,ןשירפ בַײל-ןעיורפ ןופ ןשיק ַא

 ןוא טמָארטש ןוא טעילַאװכ ךיז ןבעל סָאד קיזיורב רָאנ

 ,סע טרַאּפשעצ

 ,טגעװַאב ךיז םי םעד ןיא םי ןוא למיה םעד ןיא טפול יו

 ,לגיּפש רעלעקנוט ןוא רעפיט ַא ,ישטניװ-ַאד ָאדרַאנָאעל

 לָאמוצ ןבעוושכרוד טלכיימשעצ ךעלביל-קידתודוס ּוװ

 לגילפ רעקיטכיל ַא טרעמיש'ס ןוא עטנחַאב םיכאלמ

 ,לָאט םעד ןעלגניר סָאװ ,סענסָאס ןוא רעשטעלג ןופ ןטָאש ןיא

 ,טדנַארבמער ,שינעלמרומעג טימ לופ ןוא תובצע טימ לופ לָאטיּפש

 ;לַאז םעד רָאנ טריצ סקיפיצורק רעקיטכעמ רעקיצנייא ןַא

 ןופ טכַײל סע ןוא טעבעג ףיוא ץומש ןכרוד טגַײטש'ס ּוװ

 דנַאלדמערפ ַא

 ,לַארטש ןכעלסַאלב ַא טימ ןַײרַא גנילצולּפ ןוזרעטניוו ַא

 ןזיר ּווװ ,והותה-םלוע ,ָאלעשזדנַא-לעקימ ,וד ןוא

 טכַאמ טימ רעטסנעּפשעג ןוא סיוא ךיז ןשימ ןסוטסירק טימ

 ,ןזיּפש יו טעשטרַאטסעצ רעגניפ טימ ןקערטש ךיז שיטנַאגיג

 ,טכַאנרַאפ ןופ ןַײש ןיא םיכירכת יד ךרוד ןרעכעל סָאִיו
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 ,הוואת עטעקַאנ יד ןוַאפ ןופ ,רעלגנַאר ןופ ןרָאצ רעד

 ; טסריּפשרעד ןטבערגרַאפ םעד טכענק םַײב טייקנייש יד סָאװ ,ןַאמ וד

 ,הוואג ןופ ןלָאװשעג רָאנ ץרַאה סָאד ,רעסַאלב ,רעטרעטיברַאפ

 .טשריפ רעטרעיורטרַאפ רעד דנַאל-עגרָאטַאק םעד ןופ ,עשזיּפ

 קילָאצנָא רעצרעה עטסלדייא יד ּוװ ,לַאװַאנרַאק ,ָאטַאװ

 ,טכיל ןופ ןגיוצעג ,ןעִילג ןוא ןעילפ ךעלרעטַאלפ יו

 קילָאטשירק ןלָאדנַארישז לעה ּוװ ,ןלַאז עכעלריצ ןיא

 ,טכידעג טלבריוו רעכלעוו ,לַאב ןיא ןסיגעצ תורכיש ַא

 ,ַאיַאג ַײב םיתבש עצרַאװש ןוא םינילת ןופ רַאמשָאק

 ;קָאב םעד דובכל סוטעפ ַא ןכָאק סָאװ ,תופשכמ

 עיור יד ןציירעצ תולותב ןוא ןעלגיּפש רַאפ תונקז ּוװ

 ,קָאז םעד ןָאטסיױא ןוא ןָאטנָא םַײב ןענָאמעד ןופ טסולעג

 רעיוה ףיוא ּוװ ,ַאורקַאלעד ערעזָא עקיטולב ַא

 ;טנירגעצ קיביײא ,דלַאװסעלדָאי ןיא ןעלמַאז ךיז עטוג-טינ

 רעיורט ןיא ןעלמיה רעטנוא קיזומ-ןרַאפנַאפ ענדָאמ ּוװ

 ,טנירעצ ןוא ךרוד טילפ רעטקיטשרעד ַא ץפיז ַא סרעבעוו יו

 ,ןעלפייווצ סָאד ,ןביול סָאד ,רעטסעל רעד ,תוללק יד עלַא טָא

 -- גנַאזעג ןוא יירשעג ןוא ןייוועג ,תולגתה ,תולעּפתה

 ,ןעלפכ םיא ןטניריבַאל ןופ רעטנזיוט סָאװ ,ָאכע ןַא

 .קנַארטעג-םויּפָא רעכעלטעג ַא רעצרעה עקיברַאטש רַאפ
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 ,םערוטש םוצ גָאזנָא ןַא סע זיא רעטנזיוט ןופ םירמוש ןופ

 :טלַאשעצ ןּפיל רעטנזיוט ןופ סָאװ ,לעפַאב-ןדלעה ַא

 ,םערוט רענעדנוצעצ קיטכיל ַא טנזיוט ןעגנוטסעפ ףיוא

 !דלַאװ ןקיזיר ןיא רעגעי עטעשזדנָאלברַאפ ןופ ףור ַא

 ,תורוסמ עטסעב יד סָאד ,טָאג ,ָא ,תמאב ןענַײז'ס לַײװ

 -- ןַײש רעקיטכיל רעד רַאפ זדנוא ןופ עדרעוו יד ןזַײװ סָאװ

 ,תורוד וצ תורוד ןופ טלקַײק ךיז סָאװ ,ץפיז רעקימַאלּפ רעד

 .ןַײז ןקיבײא ןַײד ןופ לעװש רעד ףיוא סיוא טייג ןוא ,טמוק ןוא
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 עוומ עקנַארק יד .עוו

 ?קנַארק טסיב ?ירפ טנַײה ,עמערָא עזומ ,ריד זיא סָאװ

 ,האמוט יד טכַאנ ןופ ךָאנ טעקנָאלב ןגיוא ענַײד ןיא

 גנַאב ןוא טסיוװ םינּפ ןלעג ןַײד ןופ ןצָאלג'ס ןוא

 .עמוטש ,ערַאטש ,עטלַאק -- ןועגש ןוא המיא יד

 ,קנַאלש ןוא ןירג ,תיליל ַא ,דש רעטיור ַא ריד טָאה

 ? המוהמ ןוא עביל ןופ קנורט-סענרוא םעד טקנעשעג

 גנַאװצ טימ ךיד טָאה ּפמוז-סענרוטנימ ןיא ןעקנוזרַאפ

 ?עמורק יד טנַאה עטעוועטנובעצ סרַאמשָאק-טכַאנ םעד

 ; טומ ןוא טנוזעג טימ ןטפוד טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא

 !זיא רָאװ סָאװ ,קנַאדעג טימ רָאנ טסורב ןַײד ןַײז לָאז לופ זַא

 ,טולב ךעלטסירק ןַײד ,גנַארד טימ ,לָאז שימטיר ןריסלוּפ

 ,תורבה עשיטנַא ןופ גנַאלק ןגנַאל ,ןכַײר טימ

 ,דיל םענופ רעטָאפ רעד ,ייז ןיא טשרעה סובעפ סָאװ

 .טינש ןופ ןוא ןעייז ןופ טָאג רעסיורג רעד ,ןַאּפ ןוא
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 עוומ עטפיוקרַאפ יד .עווו

 ,טלעוו-רעסעלש ןופ דניק וד ,ץרַאה ןַײמ ןופ עזומ ,ָא

 ,ןעמורב ןטניוװ-תבט יד ןעוו ,ןבָאה וטסעװ יצ

 ןעמוטש ,םענרומכ טנװָא ןיא ,רעקַיײנש ןיא טכַאנ ןיא

 ?טלעק ןופ ענעלָאװשעג ,סיפ יד רַאפ רעַײפ ַא

 טלעטשעג ןרעטלוש-למרימ ענַײד וטסָאה יצ

 ?ןעמוק סנדָאל יד ךרוד סָאװ ,ןעמערַאװ ןעלַארטש ןיא

 ןעמוג ןַײד יוװ ןקורט רעטסַײט ןַײד קידנליפ יצ

 ?טלעג ןכַאמ ריד טלָאװעג יולבלמיה ןופ דלָאג ןופ

 ,הנויח גָאט ןדעי ןבָאה וצ ידכ ,טסזומ וד

 ,הנומא קנופ ַא ןָא ןעגניז ללה דדסכ

 :ץַאט ןַײד ףיוא תרוטק ןגָארטרעטנוא ןדעי ןוא

 ןרעוװ עקטנַאידעמָאק עקירעגנוה ַא טשינַא

 ןרערט ןיא םענעקנוטעג ,םענעגנּוווצעג ךַאל טימ

 .ץַאיַאּפ םעד -- ןרעגַאב סנומה ףיוא ןליּפש וצ
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 ךַאנָאמ רענעטַארעגמוא רעד .וא

 ךס ַא רעדליב ןיא ןגעלפ ייז סרעטסיולק יד ןטַײצרַאפ

 ,החטבה יד טָאג ןופ ןזַײװ ןרעיומ ערעייז ףיוא

 ,ךַאװש ןוא טרעטַאמרַאפ ,ןשטנעמ טגעלפ ןטסיירט ןוא ןציטש סָאװ

 .אכבה קמע םענופ טלעק רעד ןיא ייז ןעמערַאװ ןוא

 ךַאנָאמ-רעלָאמ ַא ןכַאמ טגעלפ לָאמ ןייא יו רערעמ ןוא

 ;הכאלמ-רעדליב רעקילייה רַאפ טַאטשרַאװ ַא רעטניווצ ןופ

 ,חבש םוצ סוטסירק ןטקיציײרקעג םעד ,םורפ-קידתווינע

 .הכרב ןוא גנוזיילרעד יו טיוט םעד ןטרָאד ןכעלרעהרַאּפ

 ףַאשַאב-ןטלעוו טניז ןכלעוו ןיא ,רבק ַא זיא טסַײג ןַײמ ---

 : ףַאלקש רעטנלע ןַא ,רעשלַאפ ַא ריזנ ַא יו זיוה ךיא

 ןברַאטש טינ ,ןבעל טינ טשינ ןָאק ןעמ רעטסיולק ןטעקַאנ ןיא

 טבעלרעד ןבָאה זיא טינ ןעוו ךיא לעװ !ךַאנָאמ רעליופ ,ָא

 ,טבעווש ָאד קידנעטש סָאװ ,קיטייוו םענעגייא ןופ גנועז יד

 ? ןברַאפ יד ןופ םַאלפ ןיא ןוא טנעה יד ןופ קרעװ ןיא ןעלדנַאװרַאפ
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 אנוש רעד .א

 ,רעטיוועג לקנוט ַא טנגוי ןַײמ זיא ןעוועג

 : ןעגנַאגכרוד ןענוז עקַיַילג ןופ ןטלעז רָאנ

 רעטיש זיא ןטרָאג ןַײמ רענוד ןוא ןגער ןופ

 .ןעגנַאהַאב רָאנ רָאּפ ַא תורּפ עקיטַײצ טימ

 טעברַא רעד ןופ טסברַאה ןיא ךיא ןַײרַא ןיב טָא ןוא

 ,ןבָאה עטעּפָאל ןוא עילבַארג יד ןיוש זומ ןוא

 ,טעברַאקעצ ןטייב יד ןופ דרע יד ןרַאש וצ

 .ןבָארגעצ םירבק יװ רעכעל ןיא רעסַאװ ךרוד

 ןעמולב עטמולחעג עַײנ יד יצ ,טסייוו רעוו

 ןעמוקַאב ןלעװ ךָאנ ןטקייוװעצ ןדָאב ןיא
 ?ןטלַאטשעג וצ לופ ךיז חוכ ןשיטסימ םעד

 ןבעל סָאד זדנוא ףיוא טסערפ'ס !רימ ייוו יוא ןוא ייוו יוא

 ,ןטלַאהַאב טרעיוה סָאװ ,אנוש רעד טָא ,טַײצ יד
 !ןבעג רימ סָאװ ,טולב ןופ ךיז טקרַאטשרַאפ ןוא טסקַאװ ןוא
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 רעדנַאװ ףיוא רענַײגיצ .אווו

 ןגיוא עקידרעַײּפ טימ רעגָאזרָאװ ןופ םַאטש רעד

 ;ּפעטס ןופ ףיט רעמוטש רעד ןיא רעדיװ טרעדנַאװ רע
 ,ןגיוז ענדעשז יצ ,קרַאק ןפיוא ןציז רעדניק יד

 .ּפעק יד טנעלעגנָא ןטסורב-עמַאמ עגנַאל ףיוא

 ,ןרופ יד ףיוא טעילוטעגפיונוצ טניזעגזיוה סָאד

 ,טַײז רעד ַײב ןיז-ילכ טימ ןזַײרּפש רענעמ יד

 ,ןרומכ ַא קילב ַא טימ למיה ןיא ןרעטשינ ןוא

 ,טַײװ רעטסוּפ רעד ןיא גנועז ַא ךָאנ עטקנעברַאפ

 ,רעכעל עפיט ןיא דמַאז םעניא ןטלַאהַאב ,לירג רעד

 : רעכעה ךָאנ ,ןעמוקנָא ייז טעז רע ןעוו ,ךיז טגניזעצ

 ; רוטַאנ יד רעטומ יד רערעדנַאװ יד טביל סע

 ןעז לעה ןענָאק סָאװ ,ייז רַאפ סיוא יז טײרּפש ןעמולב ןוא

 ,רוּפש עקידנעמוק יד ןלעקנוט דיתע ןיא

 ,ףזדלעפ ןופ לַאװק ַא טגָאלש ,ןעילב רבדמ םעד טזָאל יז
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 םי רעד ןוא שטנעמ רעד .אוש

 ,רעמ ןוא רעמ ץלַא םי םעד טסביל וד ,שטנעמ רעַײרפ ,ָא

 ןטַײד וטסנָאק המשנ ןַײד ,לגיּפש ןַײד זיא רע

 ,ןטַײװ עקידעילַאװכ ןופ געװַאב ןקיבייא ןיא

 !רע יו -- שינרעטיב לופ םוהת ַא טסַײג ןַײד זיא'ס ןוא

 ןטמיושעצ סיוש סדליבּפָא ןַײד ןיא ןעלבוט ךיז טסביל וד

 ;םורַא םיא סמערָא טימ ןוא ןגיוא טימ טסמענ וד

 םורבעג םענעגייא םעד לָאמוצ טסעגרַאפ ץרַאה ןַײד

 .ןטמיוצעגמוא ,ןדליוו םעד ,םי םענופ דילגָאלק ןיא

 :ךַײלג עדייב ריא טַײז ןסָאלשרַאפ ןוא לקנוט יװ

 !הלגמ שינעפיט ןַײד טינ רענייק זיא'ס ,שטנעמ .ָא

 !עלַא ענַײד תורצוא יד טינ רענייק ןעק'ס ,םי א

 !ךַײא רַאפ ּפָא קיטכיזרעפייא תודוס יד טיה ריא

 רעדימ טינ ַײברעד ריא טרעוו רעטרעדנוהרָאי טניז ןוא

 :דנע ןָא ןוא םימחר ןָא דנַאנַאטימ ןפמעק ונ

 ,דנעלרַאפ ןיא ןוא טיוט ןיא טבילרַאפ ריא טַײז ױזַא

 !רעדירב עשירעגירק ריא ,עקיביײא רעטַײרטש ריא
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 טייקנייש יד .אעווו

 ,ןייטש ןופ םיורט ַא זיא'ס יװ ,ןייש ןיב ךיא ,םדא-ינב

 ,ןדנּוװ ךיז טגָאלש רעדעי ּוװ ,טסורב-למרימ ןַײמ טָאה'ס ןוא

 ,ןדנוצעגנָא עביל ַא טעָאּפ םַײב דימת ןופ

 .ןייר ןוא םוטש ,קיבײא -- ףָאטשרוא רעד יװ -- עביל ַא

 ,ןיײלַא יולב ןיא ןָארט ךיא ,סקניפס רעליק ױעגנערטש ַא

 ;ןדנוברַאפ בַײל ןסַײװ-ןענַאװש טימ יינש ןופ ץרַאה ןַײמ

 ; ןדנּווװושרַאפ טרעוו רע ךירטש רעד ּווװ ,גנוגעװַאב סַאה ךיא

 .ןייועג יצ רעטכעלעג טַײװ ןוא רימ זיא דמערפ ןוא

 : ןעוטַאטס יד ןופ סָאמ עקיטרַאסיורג ןַײמ םענ ךיא

 טלַאטש ןצלָאטש ןַײמ רַאפ תוטיש ןכוז רעטכיד יד

 ,ןעור טינ רעמ ןיוש גנַאל ןבעל רעייז ןענָאק ןוא

 טלַאהרעד ייז רַאפ ץלַא סָאװ ,עשיטכענק עטבילרַאפ

 :ןוקית ןוא טלַאטשעג טשרע ןעלגיּפש ענייר ענַײמ ןיא

 !ןקילב ערָאלק יד טימ ןגיוא עסיורג ענַײמ ןיא

283 



 לַאעריא רעד .אוא

 ,ןטעיניו עקנינייש יד טינ לָאמ ןייק ןלעוו'ס ,ןיינ

 -= טכורפ עליופ סטרעדנוהרָאי םענעטָארעגמוא ןַא --

 ןטעינַאטסַאק טימ טנעה ןוא ךעלעסיפ עטרינשרַאפ

 .טכוז סע סָאװ ןעגנערב ןענָאק םענַײמ יװ ץרַאה ַא

 ןקיצטנַא ךיז ,טייקכיילב ןופ טעָאּפ ,ינרַאװַאג לָאז

 ;לַאז-ןלָאטיּפש ןופ תויפיפי עטַאמ טימ

 ןקילברעד טינ ךיא ןָאק ןזיור עסַאלב ענַײז ןיא

 !לַאעדיא רעטיור ןַײמ יו טרעקַאלּפ סָאװ ,םולב ַא

 ,ןליטש ןָאק סנַײמ יװ ץרַאה עפיט-ןעמוהת ַא סָאװ לַײװ

 ןליוו ןוא ךערברַאפ ןיא קיטכעמ טעבקַאמ ידייל זיא

 ;ןַאגעגפיוא םערוטש םעניא םולח 'סעליכסע

 ,טקיטלַאטשעג ָאלעשזדנַא ןופ ,טכַאנ עסיורג וד ,וד יצ

 קיטלַאװעג ןוא קיור טָאב טקערטשעגסיוא ענדָאמ סָאװ

 !ןַאטיט ַא ןופ שוק םעד ןָא ןטסורב עכַײר יד
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 ןיזיר יד .אא

 ןזיװַאב ךָאנ קיטכעמ טָאה רוטַאנ יד ןעוו טַײצ ןיא

 ,סיורג ןוא קידארומ ,רעדניק ךעלגעט ןרעבעג

 ,ןיזיר רעגנוי ַא ַײב ןבעל וצ ךיא טלָאװ טרעגַאב

 :סיוש ס'הכלמ ַא ףיוא שיוואת לצעק ַא טבעל'ס יװ

 ןעילב ייז יו ,המשנ ריא ןוא ףוג ריא ןעז וצ

 :סעכ ןוא ליּפש ןשיוװעצ דליוו ןוא יײרפ ןסקַאװ ןוא

 ןעִילג ןצרַאה ןיא ריא ַײב עלעקנוט ןעמַאלפ ןעוו

 .סַאנ ןעמיווש ןעלּפענ ּוװ ,קילב ריא טיול ןענעקרעד

 ,קַיור ןריצַאּפש עקיטכערּפ רעדילג עריא ךרוד

 ;:קיעוּפיש ינק-ןזיר עריא ףיוא ןרעטעלק וצ

 ,טזיּפש ןלַארטש עסייה טימ ןוז יד ןעוו ,רעמוז ןוא

 -- ץטַאמ ַא סיוא ךיז ןיילּפ ןיא טקערטש שיטנַאגיג יז ןוא

 ,טסירב עריא ןופ ץוש-ןטָאש םעניא ןפָאלש וצ

 ..עטַאכ ַא גרַאב ַא ןופ סנסופוצ טפָאלש ךעלדירפ יו
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 טייקנייש רעד וצ ענמיה .אאו|

 ,ןעמוהת ןופ ףױרַא יצ ,ּפָארַא למיה ןופ וטסמוק יצ

 טָאג ןוא לוװַײט ןופ ץנַאלגּפָא ןטימ קילב ןַײד ,טייקנייש .ָא

 .ןעמיוש ןקיבלעז םעד ןיא ןַײא זדנוא טסיג דניז יד ןוא סטוג סָאד

 ,דָאנג ןוא זדנוא ךערברַאפ םענייא ןיא טקנעש ןַײװ רעד יװ ױזַא

 :ערָאריױא יד ַײס ןוא העיקש יד ַײס גיוא ןיא ללוכ טסיב

 ; טסייזעצ ןטפוד וד רעטיוועג שיטכַאנ ַא יװ ױזַא

 ,ערָאפמַא ןַא ליומ ןַײד ןוא קנַארטעג-עביל ַא זיא שוק ןַײז

 .טסיירד רעבָא דניק סָאד ,ןדחּפ ַא וצ דלעה םעד ןכַאמ סָאװ

 ?ןרעטש ןופ טסרעדינ יצ ?עצרַאװש ןטנורגּפָא ןופ וטסגַײטש יצ

 ; טנוה ַא יװ םיוז ןַײד ַײב ךָאנ טייג רע ,טמיוצעג לרוג רעד

 ,ןרערט ןוא ןרעטשעצ טָא ,דיירפ טָא רעמוא ןַײד טיול טסטיײרּפשעצ

 ,דנורג ןָא ןוא ןיד ןָא ,ןובשח ןָא וטסריגער גנידצלַא ןוא

 ;גנוריר רעטסעדנימ ןָא ,טייקנייש ,ָא ,עטיוט רעביא טסטערט וד

 ,טרָא ןבושח ןַײז ךיוא ליורג רעד טָאה ץוּפ ןַײד ןשיוועצ

 ,גנוריצ ענעטלעז ַא יו ךיוב ןשהוואג ןַײד ףיוא טצנַאט'ס ןוא

 .דרָאמ רעד -- ןקָאלערב עטסטבילַאב ענַײד ןופ רענייא יו
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 ,רעטכַײל ,וצ רעקַאלפ ןַײד ףיוא טילפ לרעטַאלפ סָאד טקידנעלברַאפ

 ! טביולעג ןַײז םַאלפ רעד לָאז :טגָאז ןוא טעפרשרַאפ ,ךיז ןָא טדניצ

 ,רעטכַײקרַאפ ַא םורַא עטסביל ןַײז רעטבילרַאפ רעד טמענ סע

 .טבױטַאב רבק ןַײז טלטרעצ סָאװ ,ססוג ַא יװ ױזַא

 ןפָא טכַאמ רימ יבַא ...סע טרַא סָאװ ?למיה ןוּכ יצ םוהת ןופ

 ןוא טקערש סָאװ ,רעטסנָאמ רעקיסָאמנָא ,טייקנייש ,ָא --

 -- !טקילגַאב

 ,ןפוס-ןיא וצ ריט יד לכיימש ןַײד ןוא סופ ןַײד ןוא גיוא ןַײד

 .טקילברעד לָאמ ןייק ,טינ לָאמ ןייק רָאנ ,עטרַאגעג דימת וצ

 ?ץקלַאסור ַא רָאנ יצ ,ךאלמ ַא ?ןטש ןופ יצ טָאג ןופ

 -- !ברַאפ ,ָא ,חיר ,ָא ,םעטיר ,ָא -- וטסכַאמ ביוא ,סע טרַא סָאװ

 ,הכלמ עקיצנייא ןַײמ ,רָאנ טלעוו יד סואימ רעקינייװ זדנוא

 ? ברַאה רעקינייו עלעסיב ַא סעגר ערעזדנוא ןוא
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 יהיטינ ןופ טפוד .אאווו

 ,ןסָאלשרַאפ בלַאה ןגיוא יד ,טכַאנרַאפ-טסברַאה ןיא גיל'כ ןעוו

 -- ,טַאמָארַא םעד טסורב רעסייה ןַײד ןופ םעטָא ןוא

 ,טַאז ןענוז ןופ ,ןכעלקילג ַא גערב ַא עז ךיא

 .ןסָאגעצ ףוס ןָא ץלַא ףיוא זיא הוולש ןוא טכיל ּוװ

 ;ןסָאמ ןייק טַײצ רעד רַאפ טינ טסייוו ןעמ ּוװ ,לזדניא ןַא

 ;טַאלג-קיטפַאז תורּפ ןוא ענעטלעז רעמייב טימ

 ; דשח ןָא ,ַײרט ,ןפָא טקילב גיוא סנעמעוו ,ןעיורפ טימ

 ןסָארטַאמ ןוא ןפיש טימ :קרַאטש ןוא קנַאלש רענעמ טימ

 ,טסַאג וצ דנַאלרעביױצ ַא ןיא ךימ טריפ רע טפוד ןַײד

 ,טסַאמ ףיוא טסַאמ ךיז טגנערד סע ּוװ ,ןפַאה ַא עז ךיא

 ;טַײװ-םי רעקידעילַאװכ ןופ ךָאנ עדימ לסיב ַא

 ,טילבעצ ,ןָא ןליפ ןדנירַאמַאט ענירג ןוא

 ,טילגעצ טימעג ןַײמ סָאװ ,םופרַאּפ ַא טימ טפול יד

 ,טַײל-םי יד ןופ רעדיל טימ םיא ןיא סיוא ךיז טשימ ןוא
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 .אאשו

 .ןענירד רעקלַא ןַײד ןיא לַאטלעװ םעד טכַארבעג טסטלָאװ וד

 .ןעניז ןיא סטכעלש ,לַײװגנַאל סיוא ,רָאנ ריד טגיל'ס ,האמט וד

 טספרַאש וד עקיריג יד ןייצ ענַײד רדסכ

 ,טספרַאדַאב גָאט ןדעי וד סָאװ ,רעצרעה עַײנ ןיא

 ןעמָארק ןופ טכיל יװ עקִיילג ןגיוא ענַײד ןוא

 ,ןעמָארטש ןשטנעמ יד ּוװ ,ןדירַאי עקישיור ףיוא

 ,טכַארּפ עטגרָאבעגסױא ןַא טמעשרַאפמוא ןצונַאב

 .טכַאמ רעזייב רעייז רַאפ סָאמ ןייק קידנסיװ טינ

 ,תפות ןופ ןוא תועשר ןופ גַײצעג דנילב ןוא ביוט ַא

 .ס'אפור ַא טנעמורטסניא ןַא טּפַאצ'ס יו ,טולב סָאד טסּפַאצ וד

 ןייגרַאפ טינ תמאב טסעז וד ?טשינ ךיז טסמעש וד

 ?ןח ןטצעל ןַײד רעמ ןוא רעמ ןעלגיּפש עלַא ןיא

 ,ןליּפש וצ זייב ןטימ טנרעלעג רַאפ ךיז טסטלַאה וד

 ןליצ עמייהעג רַאפ ןעוו ,קערש ןייק טינ וטסריּפש יצ

 ,טנידַאב ריד טימ סיורג ךיז רוטַאנ עקיטכעמ יד

 !דניז ןופ ןיגינעק ,ָא ,ריד טימ .,בַײװ ,ָא ,ריד טימ

 ?ןואג ַא ָאד ןטענק וצ -- שינעפעשַאב ,ריד טימ ---

 !ןויוב רענעביוהרעד !עקיטיױוק הלודג ָא
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 יתארק םיקמעממ .אאא|

 ,ךיא טעב םימחר ,רָאנ ביל ךיא ןיילַא ךיד סָאװ ,ריד ַײב

 ,ײרש ךיא ריד וצ ,ץרַאה ןַײמ טגיזַאב טגיל'ס ּוװװ ,םוהת ןופ

 ,ַײלב ןופ טנָאזירָאה ַא ,טלעו עטיוט ַא זיא ָאד

 .חטש ןצרַאװש ןכרוד ןעזיוּפ גנודנעש ןוא קערש ןוא

 ,טלַאק ןוא סַאלב םישדח סקעז עגנַאל טבעווש ןוז ַא

 ;ערַאטש ַא טכַאנ ַא ץלַא ףיוא טקירד םישדח סקעז ןוא

 :ערַאלָאּפ שינעטסיװ יוװ רעטעקַאנ זיא דרע יד

 ,דלַאװ ןייק ,סנירג ןייק ,ךַײט ןייק ,ךיוה רעקידעבעל ןייק

 ףָארטש ערעכעלקערש ןייק טלעו רעד ףיוא ךָאנ ָאטשינ

 ,ףוס ַא ןָא טרעווילג סָאװ ,זַײא ןופ ןוז יד זיא'ס יו

 .סָאַאכ רעריוהעגמוא רעד יװ ןעמונעצ ,טכַאנ יד

 ,תויח עטסקירעדינ יד טציא אנקמ ןיב ךיא

 ,ליורג רעייז ןסעגרַאפ ףָאלש ןגנַאל ןיא ּפמעט סָאװ

 ,ליונק רעד טַײצ ןופ ךיז טלקיוו ךעלעמַאּפ ױזַא
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 טסנעּפשעג ַא .אאאוא

 תוכשח יד

 ,טעמוא ןקיפוס-ןיא ןַײמ ןופ רעלעק ןיא

 ,טרַאּפשרַאּפ ךימ לרוג רעד גנַאל ןיוש טָאה'ס ּוװ

 ,טרַאנרַאפ לַארטש ןייק טינ לָאמ ןייק ךיז טָאה'ס ּוװ

 ,טעמוטש ענרומכ סָאװ ,טכַאנ רעד טימ רָאנ ץיז'כ ּוװ

 ץרַאװש טימ טלָאמ סָאװ ,ייהעלע רעלָאמ ַא

 ;ןלױפַאב ץל ַא טָאג ןופ ,טנורג ןצרַאװש ףיוא

 ןליורג ףיוא טיטעּפַא טימ לופ רעכוק ַא

 -- .ץרַאה ןגייא ןַײז טסע ןוא טכָאק רע קר סָאװ

 ,ערַאנ ןַײמ ַײב גנילצולּפ טלקניפ סע ,טריסַאּפ

 ,סיוא טסקַאװ ןח ןוא ץנַאלג טימ לופ גנועז ַא

 ,הארמ רעקידחרזמ רעטמיורטרַאפ ריא טיול

 ,סיורג רעצנַאג ןיא ךיז טלקיוװעצ יז ןעוו

 ,יז זיא סָאד ,ָאי .ךיא ןעקרעד טסַאג םענייש ןַײמ

 .עיזיוו עקידנטכיול ןוא עלעקנוט יד
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 טפוד רעד

 טוּורּפעגסיױא ןיוש ,רענעייל ,וטסָאה יֹצ

 ,תולעּפתה רעכעלעמַאּפ ןופ תורכיש יד

 ,סעילַאװכ-ךערַײװ עכריק ַא ךרוד ןציילפ'ס ןעוו

 ?טפוד רעד עלעקעז-םימשב ןופ טגַײטש'ס יצ

 תולגתה רעשיגַאמ ,תוחוכ עפיט ךרוד

 טפוגרַאפ טרַאװנגעק ןיא טרעוו רבע רעד

 טפור ןטבילעג םעד רעדיוו ןבַײלק ןוא

 .סעילַאנַאכקַאװ עטילברַאפ ןופ ןעמולב יד

 טַאמָארַא ןדליו םעד קנעדעג ךיא ךיוא

 רעמיש ןצרַאװש טימ רָאה ערעווש עריא ןופ

 -- רעמיטקיליײה סרעקלַא ןיא ןַאפ-תרוטק ַא --

 ,טַאקָארב ,דַײז ,טעמַאס :רעדיילק עריא ןוא

 ןצלעמשרַאפ ליטבוס םופרַאּפ םעד ןגעלפ ייז

 ןצלעּפ עכַײר ןופ ןוא טנגוי רענייר ןופ
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 גנומַארנַײא יד

 :ןוקית ַא דליב ןטסנעש םעד םַאר יד טיג סע

 ,טסנקרַאפ ץלַא סָאװ ,טײרּפשעג ןקיזיר ןופ

 ,טסַאפעגנַײא ,טצענערגעגּפָא טרעוו קרעװ סָאד

 .ןקיצטנַא זדנוא לָאז ןיילַא יז ,תומלש ןַײז

 ןקיטנַא ןוא לבעמ ,גנוריצ ךיוא ױזַא

 .טסַאּפעג ןח םענדָאמ ריא וצ ןבָאה ייז

 ,טסַאלברַאפ ייז ךרוד טינ לָאמ ןייק זיא ץנַאלג ריא

 .ןקילב יד רַאפ ןענישרעד רעטלוב רָאנ

 ,רעכיז יז ןעוועג זיא יװ ,טניוטשעג טלָאװ ןעמ

 טסולג רעסָאװ טימ ,ָא .יז טביל גנידצלַא זַא
 ,רעכיט עכייוו ןיא טײקטעקַאנ ריא יז טגעלפ

 ,טסורב ןוא זדלַאה ןדָאב סעלטַא ,סנדַײז ןיא

 עזָאּפ רעַײנ רעדעי ןיא קידנזַײװַאב

 .הזעה עזעיצַארג יד סעּפלַאמ עגנוי ןופ
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 ד

 טערטרָאּפ רעד

 ןליוק ןוא ׁשַא ןכַאמ ייז -- טיוט רעד ,קנערק יד

 ,ןַאקלּוװ ןשילעה ,רעַײּפ-הוואת ןופ

 ,ןלױהרַאפ-טרַאצ ןוא סייה:קִיַילג ןגיוא ןופ

 .ןַאגרַאפ טסולג ןיא ץרַאה ןַײמ זיא'ס ּוװ ,ליומ ןופ

 ןצנַאלּפ-םַאזלַאב יו עקיטפערק ןשוק ןופ

 :ץילב ַא יו רעקידעבעל תוקבד ןופ

 ?ןצנַאלג ןצנַאג םענופ ,עביל ןַײמ ,טבַײלב סָאװ

 ,ץירק-רעדעפ ַא ,גנונעכייצ עסַאלב ַא --

 -= ןכילגעג רימ וצ -- טײקמַאזנייא ןיא טברַאטש סָאװ

 טליטשעגמוא ,הנקז עזייב יד ,טַײצ יד

 .ןכירטש יד טקעמ ךעלגעט לגילפ ןטרַאה טימ

 ,דליב ןופ ןוא ןבעל ןופ ןירעדרעמ ,ָא

 ןורכז ןַײמ ןיא ןקעמּפָא טינ טסעוװ וד

 !ןרָאװעג םור ןוא קילג ןַײמ זיא סָאװ ,יורפ יד
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 גאט

 טייהרעקידלזמ ביוא ,ריד ןזרעפ יד ביג ךיא

 ןעגנַאגרעד ןַײז תורוד עטַײװ וצ טעװ ןעמָאנ ןַײמ

 .ןעגנַאזעג -םיורט ןשטנעמ וצ טכַאנרַאפ ַא ןעגנערב ןוא

 -- טייוורַאפ ןקיצניג ַא טניוװ-ןופצ ךרוד ,ףיש ַא

 ןעגנַאלק-עדנעגעל עשיטַײצרַאפ יו רכז ןַײד

 ,טײלגַאב קיױּפ ַא יו טייקדימ זיב רענעייל םעד

 טייק רעשילרעטסיוא רעכעלרעדירב ךרוד לָאז ןוא

 ןעגנַאהעגנָא ןבַײלב ןעמַארג עצלָאטש ענַײמ ןיא

 ָאנד ןטספיט ןופ זיא'ס ןעמעוו רַאפ ,ענעטלָאשרַאפ

 !ָאד רעפטנע ןַא רימ ןיא רָאנ למיה ןטסכעה זיב

 ,רע טילּפרַאפ רוּפש ַא ןָא סָאװ ,ַײברַאפ ךיג ןטָאש ַא --

 ץרַאה קַיור ַא טימ ןוא סופ ןטכַײל טימ טסטערט וד

 עטיב רַאפ ךיד ןטלַאה ייז סָאװ ,ןשטנעמ עּפמעט ףיוא

 !ץרַא ןופ טכיזעג ַא טימ רעלעקנוט ךאלמ דד
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 ּפ=שפפה םגסטא .א||

 ,רעביל ןַײמ ,רעצ רענדָאמ ןַײד טמוק ןענַאװ ןופ :טסגערפ וד

 ?םי רעד זדלעפ ןצרַאװש ןליוה ַא וצ יװ טגַײטש סָאװ

 ,רעבירַא טַײצ-ןביורט ןַײז ןיוש זיא ץרַאה רעזדנוא ןעוו --

 ,םעט ןָא ןוא תודוס ןָא ,טסַאל ַא רָאנ ןבעל זיא

 ,זמר ןָא ,שינעטער ןָא ,רעטושּפ קיטייװ ַא

 ,ליפעגדיירפ ןַײד יװ ,ןדעי ןפָא ךיז טזַײװ סָאװ

 ,תמא ןייק ָאד ,ענייש עקירעגַײנ ,טינ ךוז ָאט

 !ליטש ַײז :טציא ךיד טעב'כ רָאנ ,םיטש ןַײד דלימ זיא'ס םגה

 ,דניק ַא ןופ ןכַאל טימ ,עקיסיוומוא ,ליטש ַײז

 ,טדניב ןבעל סָאד זדנוא ביוא ,עקילַארטש המשנ

 .תוינּפ עליטבוס ךרוד זדנוא טיוט רעד טדניב רעטּפָא ךָאנ

 ,םיוש-ןגיל ןופ ךיז ןשיורַאב ץרַאה ןַײמ זָאל ָאט

 ,םיורט םענייש ַא ןיא יו קילב ןַײד ןיא ןעלבוט ךיז

 .סעַיוװ ענַײד ןופ םוהת:ןטָאש ןיא גנַאל ןעלמירד ןוא
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 .אןווו

 ,המשנ עטנלע ,טנװָא ןיא טנַײה וטסגָאז סָאװ

 ,טסיװרַאפ ,טקלעוװרַאפ ,ץרַאה ןַײמ ,טנַײה ןגָאז וטסעװ סָאװ

 ,המחנ לופ ,רעטסביל ,רעטסנעש עמַאס רעד ,ריא וצ

 ?טסילב רעדיוו וד ןכעלטעג םעד קילב סנעמעוו ךרוד

 ,םיחבש ןעגניז וצ ריא רַאפ ץלָאטש רעטסערג רעזדנוא זיא'ס --

 :ןַײז וצ ססניד ריא ןיא יוװ ָאטינ זיא סרענעש ןייק

 םיכאלמ ןופ תוחיר טָאה ףוג רעקידתוינחור ריא

 .ןַײש רעקיטכיזכרוד טימ ןָא זדנוא גיוא ריא טדיילק'ס ןוא

 ,רעטליהרַאפ ,רעמַאזנייא רעד ,טכַאנ רעד ןיא סע זיא יצ

 ,רעטליפרעביא ןשטנעמ טימ ,סַאג רעד ףיוא סע זיא יצ

 .לעה לקַאפ ַא טבעווש'ס יו ,טפול רעד ןיא טבעווש טסַײג ריא

 ,לעפַאב ךיא ןוא ןייש ןיב'כא :טגָאז ןוא לָאמוצ טדער רע

 ;הנווכ טימ טייקנייש יד ,בילוצ רימ ,ןביל וצ

 *! ענָאדַאמ יד ,עזומ יד ןיב ,ךאלמ רעד ןיב ךיא
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 רָאיַאק רעקיטסַײנ רעד .אועוו

 טכַארּפ עסַײװ סנגרָאמירפ .םעד סעַײטלוה ַײב ןעוו

 ,המשנ רעד ןיא טגָאנ סָאװ ,לַאעדיא םעד ףיוא טקעו

 -- המקנ עשיטסימ ַא ריא ןיא ןָא ןקריוו טבייה

 .טכַאװרעד ןַאד היח רעּפמעט רעד ןיא ךאלמ ַא

 רעטיולברַאפ רעד ףוס-ןיא רעד עקיטסַײג ןעלמיה ןופ

 ,טדַײל ןוא טמיורט רע סָאװ ,ןטקירדעג םעד ןשטנעמ םעד

 -- .טַײװ ןיא טפור ןוא םוהת רעפיט ַא יו טנפע ךיז

 רעטיול ןוא קיטכיזכרוד ,ןיטעג ענייר ,ךיוא ױזַא

 דניז ןופ טכענ עטסיוו ןופ עקיכיור תוברוח ףיוא

 רעטבעלַאב ,רעװעזָאר ,רעלעה רעמ ךָאנ רכז ןַײד

 .רע טבעווש רדסכ ענעפָא ןגיוא ענַײמ רַאפ

 ,דניצַא טכיל ןופ םַאלפ םעד ןוז יד טָאה טלקנוטרַאפ

 ךעלרעה ןוא קידװעלַארטש ןוא קידװעגיזַאב ױזַא

 !ךעלברעטשמוא ןוז יד טכַײל'ס יװ ,רימ רַאפ טכַײל דליבּפָא ןַײד
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 עינַאמרַאה-טנװַא .אזעווו

 רעיול רעד טפול רעד ןיא ןעוו ,ןָא טציא העש יד טמוק טָא

 :ןייגעצ טזָאל תרוטק ריא םולב עדעי רעטיצ טימ

 ,ןײלַא טכַאנרַאפ ןיא רענעט ,תוחיר ןזַײרק סע

 .רעױדַאב ןוא דײשּפָא ןופ סלַאו רעקידנעקנעב ַא

 ;ןייגעצ טזָאל תרוטק ריא םולב עדעי רעטיצ טימ

 ,רעיורט ןופ טלעווקעג ץרַאה ַא יװ לדיפ יד טגָאלק סע

 ;רעױדַאב ןוא דײשּפָא ןופ סלַאװ רעקידנעקנעב ַא

 .ןייש ןוא ליטש תכורּפ ַא יו טגנעה למיה רעד

 ,רעיורט ןופ טלעווקעג ץרַאה ַא יװ לדיפ יד טגָאלק סע

 ; ןייגרַאפ ןוא ןַײזמוא סָאד טסַאה סָאװ ,ץרַאה ךעלטרעצ ַא

 :ןייש ןוא ליטש תכורּפ ַא יו טגנעה למיה רעד

 ,רעיוט ןטיור-קיטולב ךרוד ךיז טלקַײקרַאפ ןוז יד

 ,ןייגרַאפ ןוא ןַײזמוא סָאד טסַאה סָאװ ,ץרַאה ךעלטרעצ ַא

 ; רהוז ןקידנברַאטש ןופ לַארטש ןטצעל םעד טכוז סָאװ

 ..רעיוט ןטיור-קיטולב ךרוד ךיז טלקַײקרַאפ ןוז יד

 !ןייר קנעדנָא ןַײד רימ ןיא טכַײל דימת-רנ ַא יו
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 למיה רעטערַאמכרַאפ .{|

 ,ןיּפשעג-ןעלּפענ ןופ טרעיילשרַאפ זיא קילב ןַײד ,ךיז טכוד סע

 .(?ןירג רעדָא ,יורג רעדָא ,יולב סע זיא) דוס ַא זיא גיוא ןַײד

 ,ךייו טָא ,םַאזיורג טָא ,טמולחרַאפ זיא טָא סָאװ

 .ךיילב ןוא טליגכַײלג םעד למיה ןופ טלגיּפש ןוא

 ,טליהרַאפ ,םערַאװ ,ןענַײז סַײװ עכלעוו ,געט יד יו טסיב וד

 ;טליפרעביא ץרַאה עטפושיכרַאפ סָאד ןייוועג גנילצולּפ ןעוו

 ,טסַײרעצ ןוורענ יד רענדָאמ ַא קיטייוו ןעוו

 ,טסַײג םענעפָאלשרַאפ ןופ ּפָא ןקזוח סָאװ

 ,טַײװ ןיא ענייש יד ןעלמיה יד יװ סיוא וד טסעז לָאמוצ

 :טַײצ רעטלּפענרַאפ ןיא ןָא ייז ןענוז יד ןדניצ'ס ןעוו

 ,טסברַאה ןופ טפַאשדנַאל ,ָא ,ןצנַאלג ןָא וטסבייה יו

 !טסברַאפַאב סנקלָאװ יד רָאנ לַארטש ַא טימ וד ןעוו

 !יורפ עכעלרעפעג ,ָא ,טריפרַאפ סָאװ ,רעפסָאמטַא ,וד .ָא

 ? ױזַא ןביל ךָאנ ךיוא טסָארפ ןַײד ןוא יינש ןַײד ךיא לעװ יצ

 זַײרק םענערָארּפרַאפ סרעטניוו ןיא ןעניפעג

 ?זַײא ןוא ןזַײא ןופ רעפרַאש ךָאנ םיגונעת
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 ףיש ענייש יד .ןווו

 ,הלכ עטפושיכרַאפ ,ןבַײרשַאב ריד ליוו ךיא

 ,עלַא ןטייקנייש יד ,טנגוי ןַײד ןופ ןח םעד

 ,בַײל ןכעלרעה ןַײד ןלָאמ ריד

 .בַײװ ַא ןוא דניק ַא טגניליווצרַאפ ןענַײז'ס ּווװ

 עטיירב יד רעדיילק יד טימ טסכָאפ וד ןוא טסייג וד

 עטײרּפשעצ ןעלגעז טימ סָאװ ,ףיש ַא יו טסיב ןוא

 קעװַא טמיווש סניוו ןכרוד טגיוועג

 .גערב ןופ תומיענב ןוא ַײרפ ןוא ךעלעמַאּפ

 עלופ ןרעטלוש ףיוא ןוא זדלַאה ןכעלטיירב ףיוא

 ,הלודג רענעטלעז טימ ךיז ּפָאק ןַײד טעװַאּפ סע

 דניל קידוװװעגיז ױזַא טסייג וד

 !דניק ךעלגינעק וד ,ָא ,ַײברַאפ ךיז געוו ןַײד

 ,הלכ עטפושיכרַאפ ,ןבַײרשַאב ריד ליוו ךיא

 ,עלַא ןטייקנייש יד ,טנגוי ןַײד ןופ ןח םעד

 ,בַײל ןכעלרעה ןַײד ןלָאמ ריד

 .בַײװ ַא ןוא דניק ַא טגניליווצרַאפ ןענַײז'ס ּוװ
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 ,רעדנור רעד םעזוב ןַײד טסיוטש דַײז ןקיצנַאלג םעד

 ,רעדנּוװ לופ רעמלַא ןַא יו טנָארט סָאװ ,םעזוב ןַײד

 ,ןַײפ ןוא קיטַאלג ןעגנובלעוו טימ

 .ןַײש עקיצילב ּפֶא ןדליש יװ ןעלגיּפש סָאװ

 ,ןכַאװ סָאװ ,ןציּפש עוװעזָאר טימ ןדליש ייווצ

 ,ןכַאז עטסרעַײט ןוא תודוס לופ רעמלַא ןַא

 ,רעקיל ןוא ןַײוװ ןוא םימשב לופ

 .רעגַאב ןסייה ןָא רעצרעה ןיא ןדניצ סָאװ

 עטיירב יד רעדיילק יד טימ טסכָאפ וד ןוא טסייג וד

 עטײרּפשעצ ןעלגעז טימ סָאװ ,ףיש ַא יו טסיב ןוא

 קעװַא טמיווש טניוו ןכרוד טגיוועג

 .גערב ןופ םעטיר ןכעלעמַאּפ ןדלימ ןיא

 ןגָאי םיוזרעדיילק םעד סָאװ ,ינק עלעדייא יד

 ,ןגָאלּפ ןוא ןציירעצ תוואת עלעקנוט יד

 טייווצ וצ תופשכמ ןטלָאוװ'ס יוװ

 ,טיירדעג עזַאו ַא ןיא קנַארטעג-עביל ַא

 ,סמערָא ענַײד טגיזַאב ןטלָאװ סעלוקרעה ַא

 ,סמערָאפ עקיטפערק יד ןעגנַאלש עקיצנַאלג ןופ

 ,ץרַא טימ יו טסעפ וצ ןקירד סָאװ

 ,ץרַאה ןיא ןעלגיזרַאפ ןטבילעג ןַײד ידכ
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 עלופ ןרעטלוש ףיוא ןוא זדלַאה ןכעלטיירב ףיוא

 ;הלודג רענעטלעז טימ ךיז ּפָאק ןַײד טעװַאּפ סע

 דניל קידוועגיז ױזַא טסייג וד

 !דניק ךעלגינעק וד ,ָא ,ַײברַאפ ךיז געוו ןַײד
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 עוַײר וצ גנודַאלנַײא .ןוש

 ,דניק ןַײמ ,רעטסעווש ןַײמ

 דניל ןעוועג טלָאװ יו

 ;םענייא ןיא ןבעל ןטרָאד ןייג וצ

 ,דיירפ ןיא ןביל ךיז

 ,טייגרַאפ ןבעל'ס זיב

 !םענייש ַאזַא וד יו דנַאל ןיא

 טכַײפ עכלעוו ,ןוז יד

 ,טכַײלכרוד ןעלּפענ יד

 ןרעגַאב ףיוא טסַײג ןַײמ ןיא טקעװ יז

 ,קילג קידתודוס ןופ

 ,קילב ןַײד ןעוו ,וד יוװ

 .ןרערט ךרוד טלקניפ קילב-דגוב ןַײד

 ,טײרּפשרַאפ זיא ץלַא ףיוא טייקנייש ּוװ --- ןטרָאד

 ,דיירפ ןוא טסולגליוװ ןוא החונמ ןוא סָאמ

 ,טרילָאק לבעמ ןוא

 ,טרילָאּפ ןרָאי ךרוד

 ;ןריצ ןרעמיצ ערעזדנוא טעוװ

 םורַא ןעמולב ןופ

 םוטעמוא טפוד רעד

 ןרירַאב ךיז םופרַאּפ-ַארבמַא טימ
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 ,טלָאמַאב ןקלַאב רעד

 ,דלָאג ןיא ןעלגיּפש יד

 תונידמ-חרזמ יד ןופ ץנַאלג רעד

 ליטש טעוװ ןדייר ץלַא

 ליפעג םוצ דוסב

 .תומיענב ןושל ןשימייה ןַײז

 ,טײרּפשרַאפ זיא ץלַא ףיוא טייקנייש ּוװ --- ןטרָאד

 ,דיירפ ןוא טסולגליווװ ןוא החונמ ןוא סָאמ

 טרָאד טָא ןעלמירד עז

 ,טרָאּפ ןיא ןפיש יד

 :ןגעוו ךָאנ רעדיוו ןיוש ןעקנעב סָאװ

 רעגַאב רעטסדנימ ןַײד

 רעהַא ייז טריפ רע

 .ןגערב עטסנפרָאװרַאפ עמַאס ןופ

 ,טייגרַאפ סָאװ ,ןוז יד

 ,טדײלקַאב רעדלעפ יד

 ;ןלַאנַאק יד ,טָאטש יד ,ןפַאה םעד

 טניצַאי ןוא דלָאג ןיא

 ,דניצַא ןַײא טלעוו טפָאלש

 ןלַארטש עמערַאװ יד טימ טקעדַאב

 ,טײרּפשרַאפ זיא ץלַא ףיוא טייקנייש ּוװ --- ןטרָאד

 ,דיירפ ןוא טסולגליווו ןוא החונמ ןוא סָאמ
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 סעומש .ןעו

 ,ןזָאר ,ןרָאלק ַא טכיל טימ למיה-טסברַאה ַא טַײז ריא

 ,םי םענופ סעילַאװכ יו רימ ןיא טגַײטש רעיורט רָאנ

 ןזָאל רעּפמעט רעד ּפיל ןַײמ ףיוא ץײלפּפָא ןכָאנ סָאװ

 ,םעט ןקידנענערב םעד םיילש ןפרַאש-רעטיב ןופ

 ,עדלימ יד טנַאה ןַײד טסיזמוא טסורב יד רימ טלטרעצ סע

 טרעטשעצ גנַאל ןיוש זיא ,ןידנַײרפ ןַײמ ,טכוז טרָאד יז סָאװ

 .עדליוו יד ןייצ-רעבַײװ ךרוד ןוא לגענ:-רעבַײװ ךרוד

 .טרעצרַאפ סע ןבָאה תויח יד ,ץרַאה ןַײמ טכוז טשינ

 טעילוה סע ּוװ ,ץַאלַאּפ רעטכעוושרַאפ ַא זיא ץרַאה ןַײמ

 ,םורַא טסיוו םירוכיש ןוא רעדרעמ עדנַאב ַא

 ..טעילוט ךיז םופרַאּפ רעטעקַאנ רעד טסורב רעַײא וצ --

 !םוק ,תומשנ יד ןופ שטַײב עטרַאה ,טייקנייש .ָא

 ,ןדנעלב םיבוט-םוי ּוװ ,ןגיוא-רעַײּפ ענַײד טימ

 !םיא דנעלרַאפ ,ןערברַאפ ,ןייצ-תויח ןופ טניושרַאפ ,טשער םעד
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 גנַאזעגטסברַאה .!עוו

 ,ךשוח ןטלַאק ַא ןיא ןעקניזרַאפ דלַאב ןלעװ רימ

 !טַײצ עלעה-קיטכיל ,סרעמוז עצרוק-וצ ,עידַא

 ,ךיז שיור ןליוה טימ קורב ןפיוא טרעליוק'ס ,ךיא רעה ןיוש

 .טַײש ךָאנ טַײש ץלָאהנערב ,ןורא ןַא ףיוא רענייטש יו

 ,ןרַאטש רעדיוש טימ ןַײרַא רימ ןיא טגנירד רעטניוו רעד

 .סַײלּפ ןרעווש ןטיונעג ,קערש ,ןרָאצ ,האנש טימ

 ןרַאלָאּפ םעד םונהיג ריא ןיא ןוז יד יװ ןוא

 .זַײא ןטיור ןופ סוג ַא ץרַאה ןַײמ דלַאב ןרעוװ טעוו

 :ןסיורד ןיא טלַאפ סָאװ ,טַײש עדעי ךיא רעה רעטיצ טימ

 .ביוט סע טכליה ,הילת ַא טיובעג ןעמ טלָאװ טרָאד יו

 ןסיוטשעצ טרעוװו רע סָאװ ,םערוט ַא יו זיא טסַײג ןַײמ

 ,ביוטש ןוא ןייטש ףיוא ור ןָא קָאבמערוטש ןרעווש ךרוד

 ,ןעמונַאב ,ןָאטָאנָאמ טעּפוט סָאװ ,ןָאט ןופ ,טכוד רימ

 ?זיולב ןעמעוו רַאפ .טרָאד ענורט ַא ךיג טלגָאנ ןעמ

 ,ןעמוקעג טסברַאה זיא ןיוש ןוא טשרע רעמוז ךָאנ ןעוועג

 !סיוא זיא'ס !סיוא זיא'ס :טנָאמרעד שיור רעשילרעטסיוא רעד
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 ,רעמיש םענירג םעד ביל'כ ןגיוא עגנַאל ענַײד ןופ

 ;ױזַא רימ רעטיב זיא טנַײה רָאנ ,יורפ עדלימ וד

 ,רעמיצ עליטש סָאד ,ןימַאק רעד ,עביל ןַײד טינ ןוא

 ,יולב-ןעמי ףיוא טלַארטש סָאװ ,ןוז ַא רימ ןטַײברַאפ

 רעטומ ַא ַײז ןוא ,ץרַאה ךעלטרעצ וד ,טרָאפ ךימ ביל רָאנ

 ,ןוז ןטכעלש ,ןרַאבקנַאדמוא ןַא רַאפ וליפא

 ,רעטוג רעד םיורט רעד ַײז ,רעטסעווש ַא יצ ,הלכ ַא

 .ןוז-ברעמ יו ,טסברַאה ןופ ץנַאלג יװ ,טדניוװשרַאפ דלַאב סָאװ

 ,רעמוטש ,רענדעשז רעד ,טרַאװ רבק רעד .ץרוק זיא ימ יד

 ,טכיזעג ןַײמ ןטלַאהַאב ינק ענַײד ףיוא זָאל ,ָא

 ,רעמוז ןסַײװ ,ןסייה ךָאנ טקנעברַאפ ,זַײװנּפָארט ןוא

 .טכיל עלעג עדניל סָאד רימ ןעקנירט זָאל טסברַאה ןופ
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 שס-פד4 =ז =ההאפטשאפג .ןאוש

 ,עטַאגַא ,ןעילפ לָאמ ַא ץרַאה ןַײד ךיז טזָאל יצ

 טָאטש רעקיאמט רעד ןופ םי ןרעטצניפ ןופ

 עטַאלג קידלגיּפש ןקיטכיל סָאװ ,ןעמי וצ

 ? דָאנג ןוא דלושמוא יו עפיט ןוא עָאלב ןוא

 ?עטַאגַא ,ןעילפ לָאמ ַא ץרַאה ןַײד ךיז טזָאל יצ

 ;דיײל רעזדנוא טליטש רעקיטכעמלַא רעד םי רעד

 ,ןוגינ ןקימורב ןַײז ןבעגעג ןעד טָאה רעוו

 ,טײלגַאב ןטניוו ןופ לגרָא ןקיזיר ןופ

 ?ןגיוורַאפ וצ זדנוא ענעביוהרעד יד טפַארק יד

 !דיײל רעזדנוא טליטש רעקיטכעמלַא רעד םי רעד

 !עטַאגערפ ,ךימ קעװַא גָארט !טַײװ ךימ ,ןגָאװ ,ריפ

 !טיױק םענעטָאנקעג-ןרערט ןופ רעטַײװ סָאװ

 : עטַאגַא ןופ ץרַאה סָאד טלבארַאפ טינ טגָאז יצ

 טיונ ןוא הטרח ,ןכערברַאפ ןופ קעװַא

 !עטַאגערפ ,ךימ קעװַא גָארט ,טַײװ ךימ ,ןגָאװ ,ריפ

 ,דרע עקיטפוד וד ,ןדע-וג ,ָא ,טַײװ טסיב
 :עָאלב ןופ ןעלמיה ןופ ןדיירפ רָאנ ןלַארטש'ס ווו

 ,טרעוו ךיוא עביל יד זיא ,טביל ןעמ סָאװ ,ץלַא ּוװ
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 .האנה רעטסנייר רעד ןיא טקנירטרעד ךיז ץרַאה סָאד

 -- דרע עשימַאזלַאב ,ןדע-ןג ,ָא ,טַײװ טסיב

 ,רעדניק ןופ סעביל ןופ ןדע-וג רענירג רעד

 ,ץנַאט רעד ,ןשוק סָאד ,ןעגניז סָאד ,ןליּפש סָאד

 ,רעדניל ךָאנ ןטַײװ ןופ ןעגנילק סָאװ ,ןעלדיפ יד

 ,ץנַאלג ןקיטכַאנרַאפ ןיא קרַאּפ רעד ןוא ןַײװ רעד

 ,רעדניק ןופ סעביל ןופ ןדע-ןג רענירג רָאנ --

 ,קילג ןוא ,רעמיש ןוא ,תומימת ןופ ןדע-ןג

 ?עניכ ןוא עידניא יװ רעטַײוװ ןיוש רע זיא יצ

 ,קירוצ עמיטש םיא עטקנעברַאפ ַא טגנערב יצ

 ,הניגנ ןופ גנַאלק םענרעבליז םַײב רע ףיוא טבעל

 ?קילג ןוא ,רעמיש ןוא ,תומימת ןופ ןדעדִוג
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 טענַאסטסברַאה .{אע|

 :קנַאלב ןוא ןייר-קילָאטשירק ,קילב ןַײד לָאמוצ טגערפ ךימ

 7? הטילש ענדָאמ ןַײמ ריד רעביא ךיז טמענ ןענַאװ ןופ,

 עטילבעגּפָא סָאד ץרַאה ןַײמ טלעוװק ץלַא !גייווש ןוא ןייש ַײז --

 ;גנַאלרַאפ ןשַייח ַא ןופ תומימת רעד ץוחַא

 קנַאדעג ןשמונהיג ןַײז ןזַײװ טינ ליוו סע

 -- עטיהעגּפָא רעגניפ טימ ףָאלש ןיא טסגיוו סָאװ ,ריד רַאפ

 .עטילגעגכרוד ַא םַאלפ ןצרַאװש ןופ ,טפירש ןַײז טינ ןוא

 .קנַארק ךימ טכַאמ טפַאשגולק יד ,טפַאשנדַײל יד סַאה ךיא

 עטינעג טנַאה סרָאמַא .ןביל ךיז ליטש רימָאל ָאט

 .גנַאג ַא ןופ ןטָאש ןיא טנַאּפש ןגיובנלַײּפ םעד

 :גנַאל ןופ ןיוש ךיא ןעק םעד לַאנעסרַא ןטלַא ןַײז

 ,עטירעגרַאמ עסַאלב ,ָא -- !קערש ,ןועגש ,ךערברַאפ

 ,גנַאגרַאפ-טסברַאה ןופ ןוז ַא ךיא יו טינ וטסיב יצ

 ? עטירעגרַאמ עטלַאק רעייז ,עסַײװ רעייז ןַײמ
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 קיזומ יד .טאאו

 ;םי רעד יװ קעװַא ךימ קיזומ יד טגָארט טּפָא

 ןכיילב םעד ןרעטש ןַײמ

 ןַאמוט ןרעווש ךרוד יצ טַײװ רעקַיָאלב ךרוד

 .ןכיירגרעד ליוו ףיש ןַײמ

 קרַאטש ױזַא טסורב יד ןוא טנַאּפשעג ןעגנול יד

 ןכַײלג ךיז ןעלגעז וצ

 גרַאב ןקילַאװכ םעד ןופ קרַאק ןפיוא טַײר ךיא

 .ןכַײט עשיטכַאנ ךרוד

 ריר ןדעי ,טפמעק עכלעוו ,ףיש רעד ןופ ריּפש ךיא

 ; רעטיצעג ןסייה ןוא

 ,ריפעז רעד טפנַאז ןסנורגּפָא ףיוא ךימ טגיוו יצ

 ..רעטיוועג סָאד טזיורב יצ

 רַאטש ךיז טלגיּפש סע ּוװ ,ור עכַאלפ -- ךָאנרעד

 .רעצ רעכעלדנעמוא ןַײמ
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 קָאלג רעטצַאלּפעג רעד .טאאצו

 טכַאנרעטניװ רעטעּפש ןיא זיא רעטיב ןוא סיז יו

 ןטַײש ךיז ןרעכייר'ס ּוװ ,ןימַאק םַײב ןכרָאה וצ

 טכַאװרעד ,ןָא ןעמוק תונורכז יד םַאזגנַאל ןעוו

 .ןטַײװ עקידלּפענ יד ןיא ןקָאלג ןופ גנַאלק םַײב

 ,גנוצ רעקידהרובג טימ קָאלג רעד זיא ךעלקילג ָאי

 רעטיצ ןָא ,טנוזעג ןוא רעטנומ -- רעטלע ןַײז ץָארט סָאװ

 ,גנולק ןעמורפ ןַײז ףרָאװ ַא גנּוװש טימ ַײרטעג טגנַאלרעד

 .רעטינעג ַא רענלעז רעטלַא ןַא ךַאװ ףיוא טפור'ס יוװ

 טַאמ יז ןעוו ןוא טצַאלּפעג זיא המשנ ןַײמ רָאנ

 ,לּפענ ןטלַאק ןיא טוװוּורּפ ןעגניזוצסיורַא ןַײּפ ריא

 לּפערּפ -הסיסג םעד טפָא עמיטש עכַאװש ריא טנָאמרעד

 ,טַאדלָאס ןטעדנּוװרַאפ םענעסעגרַאּפ ַא ןופ

 ,ןפָאה ןָא ,טרַאטשרַאפ טגיל עטיוט ןופ גרעב רעטנוא סָאװ

 .ןפָארטעג טיוט ןופ ,טולב סעשזול ןיא ךיז טלגנַאר ןוא
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 א הרוחשי"הרמ .! אאצוו

 ,ןרָאצ טימ לופ ןבעל ןפיוא ,שדוח-ןגער רעד

 סַאפ ןַײז ןופ ןעמָארטש טזָאל טלעק עקידכשוח ַא

 ,םירבק יד ןיא ןגיל ייז סָאװ ,סנטָאש עמוטש ףיוא

 .סַאג רעד ףיוא ןגיל סָאװ ,יד ףיוא טייקיברַאטש ןוא

 ןרָאלרַאפ טפרַאװ ךיז ,טכוז רעגעלעג ַא סָאװ ,ץַאק ןַײמ

 ;סעכ טימ ןקיצערק םעד ףוג ןרַאד ריא טיירד ןוא

 ,ןרָארפרַאפ ,זייב טעקנָאלב חור סרעטכיד ןטלַא ןַא

 .סַאב ןטליקרַאפ טימ עניר רעד ןיא טעשטרוב ןוא

 עטליוקרַאפ טַײש יד םיטשלעטסיפ טימ .תוצח וצ טגנילק סע

 ,.לוק ןּפמוד סרעגייז ןקירעזיה םעד טײלגַאב

 ,עטליופרַאפ לופ תוחיר טימ ,רָאנ לשעּפ-"ןטרָאק ןיא

 ,לָאמַא ָאד הנקז רעקנַארק ַא ןופ ןבילבעג

 ןדייר טלבארַאפ קיּפ עמַאד ןוא טיור רעטנוא רעד

 .ןדיירפ עטיוט ןוא ענעברָאטשרַאפ גנַאל סעביל ןופ
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 ב הרוחשיהרמ .טאאצווו

 ,טלַא ןרָאי טנזיוט ןיוש יו תונורכז גָארט ךיא

 טלַאהַאב סָאװ ,ןדָאלפוש טימ שיטבַײרש רעסיורג ַא

 ,ךעלטעלב ,ךעלדיל ,ךעלווירב-עביל ,תונובשח ללש ַא

 ,ךעלטעצ ןיא עטלקיװרַאפ ,רָאה ערעווש ךעלטניב ןוא

 ;ּפעלש חומ ןיא ךיא יו ,רעקינייו תודוס טָאה

 ,ּפעלקס רעפיט-קיזיר ַא ,רע זיא דימַאריּפ ַא

 ,ןליופ םיתמ ליפ ױזַא ּווװ ,רבק-ןסַאמ ַא

 ,ןליוהרַאפ טכיל םענופ ,םלוע-תיב ַא יװ ןיב ךיא

 ףרַאש-קיריג תוטרח יו םערעוו עגנַאל ּוװ

 .ףרַאװ ַא ךיז ןביג עטיוט עטסביל ענַײמ ףיוא

 ,ןברַאטש ןזיור ּוװ ,רַאודוב רעטלַא ןַא ןיב ךיא

 ;ןברַאפ ענדָאמ ןופ עשידָאמטלַא לופ רעדיילק טימ

 רויװַארג-ָאקָאקָאר ַא ,דליב ַא סעשוב רָאנ ּוװ

 .רוּפש יד ןעמעטָא ךָאנ ןָאקַאלּפ ןקידייל ןופ

 ,עמָאל יד געט יד טָא יװ ןַײז רעגנעל ךָאנ ןָאק סָאװ

 ,המשנ רעד ףיוא טיש סָאװ ,יינש ןרעווש רעטנוא ןעוו

 סיורג-קיטכעמ -- טליגכַײלג ןּפמעט ןופ דניק --- לַײװגנַאל רעד

 ,סיוא טסקַאו טייקיביא רעד ןופ הגרדמ רעד וצ
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 ,רמוח רעקידמולח וד ,זיולב וטסיב רעטציא ןופ --

 ;רמוש רעמוטש ַא ןרעדיוש ןופ ,טינַארג ןייטש ַא

 ,דמַאז-ַארַאהַאס ןיא ןסעגרַאפ ,סקניפס רעטלַא ןַא

 ;טנַאקַאבמוא סעּפַאמ ףיוא ;דמערפ -- ןגרָאז ןָא טלעװ רעד

 ,רָאג טילגעצ טיור ךיז רע ןעוו ,גנַאגרַאפנוז רעד רָאנ ןוא

 !רבדמ ןיא םורַא טמורב סָאװ ,גנַאזעג דליוו ןַײז ףיוא טקעוו
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 ג הרוחשיהרמ .טאאוא

 ;טלַאק ןוא סַאנ רעדנעל ןופ ךַײלג ךיא ןיב גינעק םוצ

 .טלַא ןיוש טרָאפ ןוא גנוי ךָאנ ,טפַארק ןָא רָאנ -- רעכַײר ַא

 ;הענכה סרעבעגטָאר ענַײז םיא זיא רעדיוורעד

 ;האנה םוש ןייק רעמ טינ דרעפ ןוא טניה ןופ טָאה רע

 ,ןָאק ןעיירפרעד טינ םיא ץנַאט טינ ,ליּפש טינ ,דגַאי טינ

 .ןָאקלַאב ןַײז ןגעקטנַא טברַאטש סָאװ ,קלָאפ ןַײז טינ ןוא

 עליווו יד ךעלהמכח יד ץַאיַאּפ ןטסקיטסול ןופ

 ;הלוח םענרומכ םַײב סיוא ןשטיינק יד טינ ןטעלג ייז

 ;ףױרַא תמ ַא יו טעבטכַארּפ ןַײז ףיוא ךיז טגייל רע

 ,ףיוה םַײב טשריפ ןדעי ןרעגַאב סָאװ ,ןעמַאד ןוא

 ,ךלוה-הפוצח ןייק ,טעלַאוט ןייק טינ ןעניפעג

 .ךעליירפ סָאװטע ןרעװ לָאז טעלעקס ןקניגנוי םעד

 ,טייטשרַאפ רעמ טינ ,דלָאג םיא טכַאמ רעכלעוו ,אפור ןַײז

 ,דייוועגניא ןַײז ןופ ןּפַאצוצסױרַא םס םעד

 ,ןבירשרַאפ זדנוא טָאה םיור סָאװ ,רעדעבטולב טימ ךיוא ןוא

 ןביל רעייז ןרָאי עטלַא יד ףיוא םילשומ ןוא

 ,דנילב ןוא ביוט ,שולח םעד טינ רע טָאה טמערַאװרעד

 ,טניר עטעל יד ןירג רָאנ -- םיא ןיא טולב ןייק טינ סָאװ
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 - הרוחשיהרמ .ןאאא

 ןקירד לקעד רערעוװש ַא יו ןעלמיה יד ףיט ןעוו

 ;טכַאמשרַאפ ןלַײװגנַאל ןגנַאל ןופ ,טסַײג רעזדנוא ףיוא

 ,ןקיטשרעד רעיש זדנוא לי סָאװ ,טנָאזירָאה םענופ ןוא

 ;טכַאנ יו רערעטצניפ ךָאנ ּפָארַא טניר זדנוא גָאט ַא

 ,רעצרַאק ןטכַײפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ דרע יד טרעוו'ס ןעוו

 ,טדנעלברַאפ זיומרעדעלפ ַא יװ זיא גנונעפָאה יד

 רעצרַאװש-טלמישרַאפ רעד עילעטס ןיא ּפָאק םעד טסיוטש סָאװ

 ;טנעװ עטליופרַאפ יד ןעלגילפ-דחּפ טימ טגָאלש ןוא

 ןצענ עקידעזיר ענַײז ןגער רעד טזָאל'ס ןעוו

 ,ּפָארַא טלעװ רעד ףיוא הסיפת ַא ןופ סעטַארק יװ

 ןצעזרעדינַא ךיז ןעניּפש ןרַאש עמוטש ןוא

 ;ּפָאק רעזדנוא ןופ דנַאר םעד ַײב רעשיפ עצרַאװש יו

 עלוד יו סױרַא ןַאד גנילצולּפ ןצַאלּפ ןקָאלג ןוא

 ,טיירב ןוא קידמיואמ םורבעג טימ למיה םוצ

 ,הלואג ןָא ,םייה ןָא ,קידנעקנָאלב ,תוחור ןטלָאוװ'ס יוװ

 ;טייהרעקידתונשקע ןרעמָאי ןעמונעג
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 ןברַאטש ,םירבק .,תויול :טימעג ןַײמ ןיא זיא ןַאד --

 ;ןָאק ןענייוו זיולב ,טבױרַאב ,טגיזַאב גנונעפָאה יד

 ןברַאש ןטזָאלעגּפָארַא ןַײמ ןיא ןַײא טצנַאלפ ףיט ןוא

 .ןָאפ עצרַאװש ריא לַאטורב ןוא שיטָאּפסעד קערש יד
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 ענעעזעגסױרַאפ"טינ סָאד .טאאאצווו

 ,ןָאגַאּפרַאה טכַאװַאב ןטַאט ןססוג ןַײז

 :ךיז טכַארט ןוא עטסַאלברַאפ ןּפיל יד ףיוא טקוק רע

 ןָאק סָאװ ,םעדיוב ןפיוא טערב ַא ןבָאה רימ;

 ",ךיז טכַאד ,ןעמוקצונוצ רעטציא זדנוא

 !ץרַאה טוג ַא בָאהכ; :טעקרָאװ יז ענעמילעצ

 ?,ןטָארעג ןפַאשַאב ךימ טָאג טָאה ךעלריטַאנ

 ,סטרַאדרַאפ ַא קיטש ַא עקניש ןופ יו ץרַאה ריא

 .ןטָאזעג םונהיג ןופ םַאלפ ןיא

 טַײל ַא רַאפ טלַאה ךיז רערימש-לגנוטַײצ ַא

 :רעזייב טימ רעטכיד םעד לזמילש םוצ טגָאז ןוא

 ,טַײנַאב טייקנייש יד סָאװ ,רעד טָא רע זיא ּוװ;

 "7? רעזיילרעד רעטביולעג רעד ריד ןופ

 ,ײטלוה ןטסיװ ַא ,הוואת-לעב ַא ןעק ךיא

 ףרעװש ףיוא טינ טרעה ןוא רדסכ טצענעג סָאװ

 ,ַײדָאב קידצ ַא; :םוטמוט ןוא רעלמוט רעד

 ".ןרעוו טשרע ןגרָאמ רעבָא -- ךיא ליװ

 .טעּפש וצ, :רעבָא קידרעזיב טמורב רעגייז רעד

 .ערז עקידניז יד טנרָאװעג בָאה'כ טשינמוא
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 ,טערב ַא יו ,ביוט זיא ןוא דנילב זיא רע שטנעמ רעד

 *,םערעוװ ןופ ןסערפעצ ןוא טגָאנעצ

 ליוו טינ רענייק סָאװ ,ץעמע טמוק טלָאמעד רָאנ

 םיא סָאװ טינ ריא טקנעדעג יצ, :טגָאז ןוא ןענעקרעד

 ליּפש ןכעליירפ םעד ַײב טָאה ריא ןרָאװשעג

 ?םיתבש עצרַאװש עקיטסולג ףיוא

 ,טלעטשעג רימ ץרַאה ןיא רעדעי טָאה לּפמעט ַא

 .ןכָארקעג ,רוחא ןַײמ רַאפ טקובעג ךיז םייהעג

 ,טלעוו יד יו סיורג ןוא סואימ ,טציא ןטש םעד

 !ןוחצנ ןופ ךַאל ןַײז ןיא טנעקרעד

 ,טלָאמעג עקַאט ךַײא ,סעקעובצ ,ריא טָאה יצ

 ?ןדייר טימ רעטסַײמ םעד ןעמ ןָאק ןרַאנּפָא זַא

 ,טלָאצַאב לָאמ ייווצ ןרעוו טלָאװעג ריא טָאה יצ

 ? ןדע-ןג ןיא ןַײז יא ,ןַײז ךַײר יא

 דלודעג יד דליוועג סָאד זומ ךָאד ןענױלַאב

 :רעיול רעד ףיוא טרַאװ סָאװ ,ןטינעג רעגעי ןופ

 -- דלוש יד ןקעד וצ זיא טַײצ יד ןעמוקעג

 .רעיורט ןופ בוט-םוי ןַײמ ןלייט וצ

 ,קיד רעקיזדלעפ ךרוד ךַײא לעוו'כ ןגָארטקעװַא

 ,רענייב ןופ ןוא שַא ןופ סעּפוק ערעַײא ךרוד
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 ,קיטש םענלצנייא ןופ ,קיזיר ,םענַײמ סָאלש ןיא

 .רענייטש עכעלכערבעצ ןופ טינ ןוא

 טגיילרַאפ זיא דניז רעקיבײא רעד טימ רע לַײװ

 "! הלודג ןַײמ ,קיטייוו ןַײמ ,הוואג ןַײמ ללוכ ןוא

 טגייב ךיז ךאלמ ַא לַאטלעװ ןרעביא רָאנ --

 הלואג ןופ רפוש םעד ןיא טזָאלב ןוא

 !טונק ןַײד זיא טשטנעבעג;/ : ןגָאז ייז סָאװ ,יד רַאפ

 .הכרב ַא ,םלוע לש ונובר ,זיא רזג ןַײד

 ,טור קידרעפָאה ענַײד טנעה יד ןיא לעז ןַײמ

 ".החגשה ןַײד טלובגַאבמוא זיא'ס ןוא

 טיימורט ןופ גנַאלק רעד זיא סיז-קידתומיענ יװ

 ,ןביורט עשילמיה יד ןבַײלק םַײב טנװָא ןיא

 ,טייגעצ ענעי ןיא תולעּפתה יװ רע זַא

 ןביול ןוא ןעמיר רע טוט ייז סָאװ
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 רַאבַאלַאמ ןופ לדיימ ַא וצ .אסוו

 ןזעיצַארג גנַאג ןַײד ,טנַאה ןַײד יו זיא טרַאצ סָאװ ,סופ ןַײד

 :ןזעוועג טלָאװ אנקמ יורפ עסַײװ עטסנעש יד

 ,טיובעג-ןייש ,רעּפרעק ןַײד זיא רעַײט רעלטסניק םעד

 .טיוה ןַײד יו רעצרַאװש ךָאנ ,גיוא ענעטעמַאס ןַײד

 ,ןבעל סָאד ןעזרעד טסָאה ּוװ ,דנַאל ןעיולב ןסייה ןיא

 ,ןבעג עקלול ןַײז רַאפ רעַײּפ וטספרַאדַאב רעה ןַײד

 ,שירפ ןגורק יד ןליפנָא רעסַאװ-םימשב טימ

 ,שיט ןוא טעב םענופ סָאטיקסָאמ יד ןבַײרטרַאּפ

 ,סענַאטַאלּפ יד ןיא טניוונגרָאמ רעד טגניז'ס ןעוו ,ירפ ןוא

 ,סענַאנַאב ןוא ןסַאנַאנַא ןגרָאזַאב קרַאמ ןופ

 ,ןייג טרָאד עסעװרָאב ַא גָאט ןצנַאג ַא טסנָאק וד

 .ןײלַא ךיז רַאפ קידנעלמרומ ןוגינ ןטלַא ןַא

 ,ענירעלעּפ-רוּפרוּפ ןיא ןָא טנוװָא רעד טמוק ןוא

 ,עניד סעטַאמ ףיוא ףָאלש םוצ ךיז וטסגייל עילָאװַאּפ

 טילפ לגייפ-סירבילָאק יװ קירילָאקליפ ןוא

 .טילבעצ ,טמולבעצ וד יװ ,םורַא טכַײל םולח ןַײד

 .ךַײרקנַארפ ןייק זדנוא וצ ,דניק ךעלקילג ,ךיז טסלַײא עשז-סָאװ וצ

 ? ךַײר גנַארדעג ןוא ןדַײל טימ ,זיא ןשטנעמ טימ לופ סָאװ

 ? טנַאה-ןסָארטַאמ ןיא ןזָאל וטסליוו לרוג ןַײד

 ? טנַאק"ןדנירַאמַאט ןטבילעג ןַײד ןזָאלרַאפ
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 ,ןענילעסומ עניד טימ זיולב עטדײלקַאב-טכַײל ַא

 :ןעניר-ןגער ןוא יינש ןיא ןרעטיצ וטסעוו יו

 ,טעז עסיז יד לָאמַא ןופ ןָאט גנַאב ריד טעװ יוװ

 ,טעסרָאק רעד טעװ לַאטורב טסורב ןַײד ןענַאּפשנַײא ןעוו

 ,ןפיול ןענידרַאפ טיוק ןיא טױרבטנװָא ןַײד טסעװ ןוא

 -- ןפיוקרַאפ וצ ןדעי רַאפ ןח ןשילרעטסיוא ןַײד

 ,טליהעגנַײא לּפענ ןיא ,קידנלָאמ ךיז טכַארטרַאפ

 .דליב-רעטסנעּפשעג סָאד סעמלַאּפ-סָאקָאק עטַײװ ןופ
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 גנַאזעגבױל .אסוש

 ,עכעלרעה ןוא עטבילעג עמַאס יד

 ,טסיגעצ ןצרַאה ןַײמ ןיא טכיל סָאװ

 עכעלברעטשמוא ןיטעג יד ,ךאלמ רעד

 !טסירגעג ןרעוו לָאז ךעלברעטשמוא

 טײרּפשעגסיױא ךיז ןבעל ןַײמ ןיא טָאה יז

 ,םי םעד ןופ טפול עקיצלַאז יוו

 טײװעגנַײרַא ןבערטש ןַײמ ןיא טָאה ןוא

 .םעט-טייקיבייא םעד גנידצלַא ןיא

 ,עקימולב ןופ םימשב ןופ ןשיק ַא

 ; םייה יד ןָא טליפ קידעקעמש סָאװ

 ,עקימופרַאּפ תרוטק ענעסעגרַאפ

 .םייהעג ןיא טכַאנ ַײב טקיטפוד סָאװ

 ,עקיטכיצ ,ענעביוהרעד עביל ,ָא

 ?טוג ןרעדליש ךיד ךיא לָאז יו

 עקיטכיז-טינ ערימ לדנרעק ַא

 ,טור טייקיבייא ןַײמ ןופ טנורג ףיוא
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 ,עכעלרעה ןוא ענַײמ עטסכעלביל וד

 ,טסיג רימ וד טנוזעג ןוא דיירפ סָאװ

 ,עכעלברעטשמוא ןיטעג ןוא ךאלמ וד

 !טסירגעג ךעלברעטשמוא רימ ןַײז טסלָאז
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 ליּפשירעסַאװ סָאד .אסשוו

 ,טרעטַאמרַאפ ןגיוא ענַײד טסכַאמרַאפ

 טגיוורַאפ קִיור בַײלב ,עטבילעג

 ,רעטַאמ ,רענעפרָאװעצ עזָאּפ ןיא

 .טגיזַאב גונעת רעד ךיד טָאה'ס ּוװ

 ,לּפַאלּפ ןַײז טימ ןַאטנָאפ רעד ףיוה ןיא

 ,טכַאנ ַײס ןוא גָאט ַײס טינ טגַײװש סָאװ

 ,לּפַאצ ןשיטַאטסקע םעד טײלגַאב

 .טכַארבעג עביל יד רימ טָאה'ס סָאװ

 ןטייווק רעטנזיוט ןיא

 ,ןברַאג יד ןצירּפשעצ

 ןדיירפ טימ עבעפ ּוװ

 ,ןברַאפ ןוא ןלַארטש טפרַאװ

 ןטיירב ןיא ןגער ןיא

 ,ןברַאטש ייז ןרערט ןופ

 ןצילב ךרוד ,המשנ ןַײד ךיוא ןוא

 ,טילגעצ הוואת רעקימַאלפ ןופ

 ןצירּפש ןקישַאר ןוא ןטסיירד ןיא

 .טילפ עטפושיכרַאפ ןעלמיה וצ

 ,ןעוררַאפ ןיא טברַאטש יז ןעוו ,ךָאנרעד

 טסיגעצ ךיז טיירב קיטעמוא יז
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 ןעוּפיש עמייהעג רעביא ןוא

 ,טסילפ יז ןצרַאה ןַײמ ןופ םוהת ןיא

 ןטייווק רעטנזיוט ןיא

 ,ןברַאג יד ןצירּפשעצ

 ןדיירפ טימ עבעפ ּוװ

 ,ןברַאפ ןוא ןלַארטש טפרַאװ

 ןטיירב ןיא ןגער ןיא

 .ןברַאטש ייז ןרערט ןופ

 ,ענַײפ ַאזַא טכַאנ רעד ןיא ,וד .ָא

 ןייש זיא יוװ ,טסורב ןַײד ףיוא טנעלעג

 ,הנעט עקיבייא יד ןכרָאה וצ

 .ןײסַאב-ןענַאטנָאפ ןיא טגָאלק סָאװ

 ,רעיולב רעד ןיא טכַאנ ןיא הנבל

 ,דלימ ױזַא גנַאלקעג-רעסַאװ סָאד

 רעיורט םענעגָארטרַאפ רעַײא ןיא

 ,טליטשעג טלגיּפש ךיז עביל ןַײמ

 ןטייווק רעטנזיוט ןיא

 ,ןברַאג יד ןצירּפשעצ

 ןדיירפ טימ עבעפ ּווװ

 ,ןברַאפ ןוא ןלַארטש טפרַאו

 ןטיירב ןיא ןגער ןיא

 .ןברַאטש ייז ןרערט ןופ
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 ןוידּפ רעד .אסצווו

 דנַאל רעדלעפ עקידרעּפכורפ ייווצ

 ,ןבָאה רָאנ שטנעמ רעד ןָאק ןוידּפ םוצ

 ןבָארג ןוא ןרעקַא רע זומ ןוא

 ,דנַאטשרַאפ ןַײז ןופ לָאטש ןטימ ייז

 ,גנַאז ַא זיולב ןגירק וצ ידכ

 ןרערט טימ זומ רע --- זיור עטסדנימ יד

 ןרעטש ןעיורג ןופ ענעצלַאזעג

 ,גנַאל ןבעל ןַײז ייז ןסיגַאב

 -- דלעפ-עביל סָאד ,טסנוק ןופ דלעפ סָאד

 ,רעפייא סטפוש םעד ןרעדלימ ייז

 רפוש רעד ףיוא טלַאש קידמיואמ ןעוו

 ,טלעוו רעזדנוא רַאפ ןידה-םוי ןופ

 ,זומ רע ןענעפע רעַײש םעד

 ,ןברַאג טימ ןוא ןעמולב טימ טליפעג

 ןברַאפ טימ ןוא ןעמרָאפ טימ רָאנ לַײװ

 .תוכז סמיכאלמ יד רע טניוועג
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 תודחיתה .סוצ

 ,רעיוה ןוא ךיז קידלודעג ,ןַײּפ ןַײמ ,גולק ךָאד ַײז ,ָא

 ,רעגַאב ןַײד ,טנװָא רעד ּפָארַא ןיוש טּרעדינ טָא

 רעיורג-לקנוט ַא טָאטש יד ןַײא טלקיוו רעיילש ַא

 .רערט ןוא גרָאז ןטייווצ םעד ,ור םענייא רַאפ טגנערב ןוא

 רעיור רעד שטַײב ןַײז טימ גונעת ןילת רעד תעב

 רעמ ןוא רעמ טבַײרט בר-ברע ןקירעדינ ַא

 -= .רעױדַאב זיולב ןבַײלקוצפיוא תודועס-ןפַאלקש ןיא

 .רעהַא ,ייז ןופ טַײװ םוק ,ןַײּפ ןַײמ ,טנַאה יד רימ ביג

 ןענָאקלַאב עשילמיה ןופ ךיז ןגייב'ס יװ ,עז .ָא

 :ןענָאסַאפ עשיקנערפטלַא ןיא ןרָאי עטיוט יד

 ;טנורג ןופ ףיוא ךיז טבייה הטרח יד לכיימש טימ

 ,ךעלַײק-ןענוז רעד טברַאטש ןגיוב-ןקירב רעטניה יו

 ,ךעלַײל-ןטיוט ריא טַײז-חרזמ ןופ קידנּפעלש ןוא

 ,טמוק יז טכַאנ עדלימ יד ,רעה ,עטבילעג ,רעה .ָא
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 ,אפוג ךיז ךרוד טנכייצעג

 .(זירַאּפ .קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנ)

 .רעלד ָאב





 רעדליב רעוירַאּפ

 טפַאשדנַאל יד .סעווו

 ןבַײרש וצ תועינצ ןיא רעדיל ענַײמ ידכ

 ; ןבַײלב ךיא ליװ ,גָאלָארטסַא ןַא יו ,למיה םַײב

 םיורט ןיא ןרעה ליוו'כ ןקָאלג ןופ תונכש ןיא

 ; םיור ןיא ןבעווש סָאװ ,ןעגנַאלקעג-בוט-םוי יד

 רדח ןַײמ ןופ ןעז ךיא לעװ ,טנעלעג רעטצנעפ םַײב

 ,רדסכ טרעדיױלּפ סָאװ ןוא טגניז סָאװ ,בוטשקרעוו יד

 ,טלעטשעצ ןטסַאמ יו ,סמערוט יד ,סנעמיוק יד

 .טלעה טייקיבייא יד עכלעוו ןיא ,ןעלמיה ןוא

 ןרָאבעג ןרעוװ סע יװ ,ןעז וצ זיא ןייש יו

 ןרָאטש רעטניה ּפמָאל רעד ,תלכת ןיא ןרעטש רעד

 ,טכידעג ףיוא ךיור ןופ ןכַײט יד ןגַײטש'ס יוו

 ;טכיל טימ הנבל עסַאלב יד טפושיכ'ס יו

 -- ,ןטַײב ךיז ןטסברַאה ,ןרעמוז ,ןעגנילירפ יד

 ,ןןטַײצ יד ענָאטָאנָאמ יינש ןופ ןעמוק ןוא

 ,טכַאמרַאפ ןדָאל ןוא ןריט רעטניה ,טכַאנ ַײב

 .טכַארּפ לופ םילכיה םולח ןיא ןעיוב לעוו'כ
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 ,ןענַאמוט עיולב ןופ טלָאמעד ןעמולח לעװ

 ,ןענַאטנָאפ ןופ ןייוועג-למרימ ןוא ןקרַאּפ ןופ

 ,דלימ ןרעלירט סָאװ ,לגייפ ןופ ,ןשוק ןופ

 .דליב שירעדניק ַא יװ ווָיַאנ ,סעילידיא

 ,ןגָאלש טעװ רעטצנעפ ןיא המוהמ יד טשינמוא

 ; ןגָאירַאפ ןענָאק טינ ךימ טלוּפ ןַײמ ןופ טעװ יז

 ,ליפעג-הוואת ןיא ןעקניזרַאפ לעװ ךיא לַײוװ

 ,ליוו ךיא יוו ױזַא ,גנילירפ םעד ןפור וצ

 ןפַאש וצ ןוא ץרַאה ןַײמ ןופ ןוז ַא ןעִיצ וצ

 .ןפַאה ןעמערַאװ ַא תובשחמ-ןעמַאלפ ןופ
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 הנבל עטקידיײלַאב יד .04|

 ,תובא יד ךרוד טרעטעגרַאפ ,ּפמָאל רעסַאלב ,הנבל

 ליַארעס רעקילַארטש רעד ּוװ ,טייקכיוה רעיולב ןיא

 ,לַײז רעקידנעלקניפ ַא ,טײלגַאב ךיד ןרעטש ןופ

 ?סעװָאטַאק ךָאנ דימת ,עיטניצ עטלַא ,וטסבַײרט יצ

 ? תובשחמ ןיא רעטכיד ַא טקניזרַאפ'ס יװ ,וטסקוק יצ

 לַײװ ַא ףיוא ץעגרע עטבילעג ןַײא ןעלמערד'ס יו

 ?ליַאמע רעד רעלַײמ עגנוי ןופ ףָאלש ןיא טקנַאלב'ס ןוא

 ? סעווָאס יד ןוא ןעגנַאלש יד דלַאװ ןיא ךיז ןרָאּפ'ס יו

 העש-ןגרָאמ רעִירפ זיב לָאמַא יו וטסכוז יצ

 ,ָאנימָאד ןלעג ןיא טדיילקרַאפ ,טייהרעמייהעג

 ?ןרָאװעגנָא ןיוש גנַאל טָאה ןָאימידנע סָאװ ,ןח םעד

 ,טרעוו ןָא רוד ןטסוּפ ןופ דניק ,ןעמַאמ ןַײד עז ךיא --

 ןרָאי ןופ טסַאל ערעווש ריא טּפעלש לגיּפש םוצ יז יוװ

 ...! טרענעג יז טָאה ךיד סָאװ ,טסורב יד טכלַאק קיצנוק ןוא
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 תושמשהי"ןיב ..סאוא

 סיז ,טנװָא רעד ,דנַײרפ-רעכערברַאפ רעד ,רע טמוק טָא

 .סיפ ןציּפש יד ףיוא רעפלעה-םיבנג ַא יװ

 ,ןריט ענַײז ךעלעמַאּפ טסילש רעקלַא-למיה רעד

 .ןריּפש הער היח יד ךיז ןיא שטנעמ רעד טמענ'ס ןוא

 ,דנַײרפ ַא םעד וטסיב יװ ,רעקיצרַאה טנוװָא ,ךָא

 טנַײה :ןגָאז ךעלרע ןענָאק סמערָא ענַײז סָאװ

 ,רעדלימ רעטסיירט ַא ,טסמוק וד -- .רימ ןבָאה טעברַאעג

 ,רעדליוו ַא ןַײּפ ַא ךרוד ןסערפעגפיוא ,רעטסַײג וצ

 ,טעּפש ןוא רעוװש ךיז טגייב ןרעטש סנעמעוו ,רעשרָאפ םוצ

 .טעב ןַײז ףיוא ךיז טגייל סָאװ ,רעטעברַא ןדימ םוצ

 ,ןלַײװ וצ ןָא ךיז טציא ןבייה תוחור עזייב רָאנ

 ןלַײא ןטפעשעג וצ סָאװ ,טַײל יו ;ףָאלש ןופ רעווש ךָאנ

 .דניוושעג ביוש ַא ןיא יצ ,ריט ַא ןיא ןּפַאלק ייז

 ,טניוו םעניא ןצנַאט עכלעוו ,סענרעטמַאל יד ַײב

 ןצייר סָאװ ,ןרעַײפ עריא ןיוש תונז יד ןָא טדניצ

 .ןציילפרַאפ סַאג עדעי קינשַארומ ַא יו טמענ ןוא

 ,םייהעג געוו ַא טכוז סָאװ ,טנַײפ ַא יו ;טינ טפָאלש יז

 ,םייה ןוא זיוה סנדעי ןיא ןַײרַא טקישעג טכירק יז

 ,סואימ ןוא ךערפ עטָאלב-טָאטשסיױרג רעד ןיא טלמיוו ןוא

 .תויח יד סיוא ןשטנעמ םַײב טגיוז סָאװ ,ךַײלג םערָאװ םיצ
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 ,ךיור רעד טגַײטש סע ןוא ןכיק ןיא ףמַאד רעד טפַײפ ןיוש

 .ךיוה ןעשטיווק סרעטַאעט ןוא ןעמורב סרעטסעקרָא

 רעלופ טרעװ ,טליּפש ןעמ ּוװ ,ןשיט ענירג יד םורַא

 :רעלוש ןופ ןוא סעקנַאזיטרוק ןופ ּפוטשעג סיורג ןיא

 ,ור ןופ טינ ןסייוו עכלעוו ,םיבנג יד ןוא

 ּוװ-ץעגרע טעברַא רעד וצ ךיז ךיוא ןעמענ ייז

 ,ןטיילק ןוא קנעב יד ןופ רעסעלש יד ףיוא ןכערב ןוא

 .ןדײלקַאב וצ סעסערטעמ ןוא ןסע וצ ידכ

 :טַײצ רענטומס רעד טָא ןיא ,טסַײג ןַײמ ,ךיז טימ בַײלברַאפ

 .טַײרש ןטרָאד סָאװ ,ץלַא רַאפ רעהעג ןַײד טציא סילשרַאפ

 ,רעגרע סע טרעוו עקנַארק ןעוו ,העש ערעווש יד זיא סָאד

 .רעגרעוו ַא יו לגרָאג םַײב ייז טּפַאכ טכַאנ עצרַאװש יד

 ,ייז ףיוא בורג יד טרַאװ סע .געוו רעד זיא טקידנערַאפ

 .ייו טימ ןוא ןצפיז טימ לָאטיּפש רעד טרעו לופ ןוא

 ןשטנעב רעמ ּפוז עקידעקעמש יד טינ ןלעװ ייז

 .ןשטנעמ ןטבילעג ַא טימ שיט ַא ַײב טנװָא ןיא

 ,טבערטש ןעמ סָאװ וצ טכיירגרעד טינ ןבָאה לפיוו ןוא

 !טבעלעג ללכב טינ ןוא ,טַאהעג םייה ןייק טינ ןוא
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 גָאט ףיוא ץַארּפש ַא .סאאצוו

 .ןגָאט םוצ טסינרָאה רעד סעמרַאזַאק יד ןיא טזָאלב סע

 ןגָאר יד ַײב סענרעטמַאל יד ףיוא טניוו רעד טזָאלב סע

 ,טציא תומולח עקידניז ןופ העש יד זיא סָאד

 ;טציהעצ ףָאלש ןיא םירוחב יד ןרעטַאמ סָאװ

 לּפַאצרַאװש ןקיטולב ןקידנעלטניּפ ַא ךַײלג ןעוו

 ;טלּפַאצ ןקעלפ עטיור טימ טכיל ןעיורג ןיא ּפמָאל רעד

 ,גָאװ רערעװש טימ ףוג ןּפמעט ןופ טקירדעגוצ ןוא

 ,גָאט ןוא ּפמָאל ןשיועצ ףמַאק םעד ךָאנ טכַאמ טסַײג רעד

 ,ןטניו ךרוד טשיװעגּפָא םינּפ ַא ףיוא ןרערט יוװ

 .ןדניוושרַאפ סָאװ ,תונויזח ןרעטיצ ריווא ןיא

 .יורפ יד דימ ןביל ןוא ןַאמ רעד דימ ןבַײרש זיא'ס

 .יורגנגרָאמ ןטכַײפ ןיא ףיוא טגַײטש ךיור רעטשרע רעד

 סעִיװ עסַאלב-קישַא ןוא ענעפָא רעלַײמ טימ

 .סואימ ןוא טכַאמשרַאפ ,ףָאלש ןיא רעווש ןגיל תונוז יד

 ליוה ןוא טרַאדעגנַײא ןטסורב טימ סעקרעלטעב יד

 ,ליוק ַא ַײב רעגניפ ערַאטש יד ןעמערַאװ ייז

 ןגרַאק תולד ןוא טלעק רעד ןיא ןעוו ,העש יד זיא סָאד

 .ןגרַאװ סנירָאטעּפמיק יד טמענ רעפרַאש קיטייוו רעד

 ,טקילפעצ טפול עסַאנ יד ןָאה ןופ יירק ַא טַײװ ןיא
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 ,טקיטשרעד ,טציילפרַאפ לעק יד טולב םיא טלָאוװ'ס יװ ,טרעוװ ןוא

 ,ןסיורד ןיא םורַא ךיז טעילַאװכ ןעלּפענ ןופ םי ַא

 ןסיוטש רעלעטיּפש יד ןיא עססוג ןעוו ,העש יד

 ,םיילש ןקידעּפירכ טימ סיוא לכרָאכ ןטצעל םעד

 ,םייהַא טַאמ ןוא דימ סעַײטלוה יד ןעייג'ס ןוא

 ענירעלעּפ רעזָאר-ךעלנירג ןַײז ןיא ןרָארּפרַאפ
 .ןעניגַאב רעד םַאזגנַאל טזַײרּפש גערב-ענעס ןטסוּפ םוצ

 זירַאּפ רעטערומכרַאפ רעד ןגיוא יד טבַײר'ס ןוא
 .זיר ַא רעטעברַא ןַא -- גַײצעג םוצ ךיז טמענ ןוא
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 }וו רעד

 ןַײװ ןופ טפַײג רעד .סאאעווו

 ;טנװָא ןַא ןיא ןעגנוזעצ ךיז טָאה ןַײװ ןופ טסַײג רעד

 גנַארד טימ לָאז ןגַײטש ,תוומלצ-ןב ,םדא-ןב,

 ,טעװָאקרַאפ קַאל-למריוו טימ ,שַאלפ-הסיפת ןַײמ רױּפַא

 .גנַאזעג ַא עביל-רעדורב ןוא טכיל ןופ --- ריד וצ

 ןוָאל ןעמ זומ תוחוכ ןוא סייווש לפיוו ,ךָאד סייוו ךיא

 ,גרַאב ןטמַאלפעצ םעד ףיוא ןוז רעקידעכָאק ןיא

 :ןזָאלבוצנַײא המשנ ןוא ןבעל רימ ידכ

 .גרַאק טינ ,רַאבקנַאדמוא טינ ,טינ ךיא ןיב לָאמ ןייק רָאנ

 ,רבוג זיא ץלַא סָאװ ,דיירפ ַא ריּפשרעד ךיא לַײװ

 ,ליומ-ןשטנעמ ןטכַאמשרַאפ ַא ןיא קניזרַאפ ךיא ןעוו

 ,רבק רעביל ַא רימ רַאפ זיא יז טסורב עסייה ןַײז

 ,ליווו רימ זיא רעטלעק ןטלַאק ןַײמ ןיא יו רעמ ּוװ

 ?טרעשער ןסיורד ןיא קידקיטנוז יװ ,ןיוש וטסרעה יצ

 !ןַײא סיג -- ?גנונעפָאה יד טסורב ןַײמ ןיא טרעשטיווצ'ס יו
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 ,טרעשַאקרַאפ ךיוה לברַא יד ,שיט ןפיוא סמערָא יד

 .ןַײז ןדירפוצ ןוא ןעמיר ,ןביול ךימ טסעװ וד

 ,ןבעלַאב טכיל טימ בַײװ ןַײד ןופ ןגיוא יד לעװ ךיא

 ,טרַאצ וצ ףמַאקסנבעל םוצ זיא סָאװ ,ןוז ןַײד לעװ ןוא

 ,ןבעג רעדיוו ענַײז ןרילָאק יד ןוא טפַארק יד

 .טרַאה ןעלקסומ-ןטעלטַא טכַאמ סָאװ ,לייא רעד ןַײז םיא

 ,ןרעקרעדנּוװ ַא -- ןלַאפנַײרַא ריד ןיא לעוו'כ ןוא

 ,טייזרַאפ טָאה רעייז רעסיורג רעד סָאװ ןעמיוז ַא

 ,ןרעבעג לָאז עיזעָאּפ יד עביל רעזדנוא זַא

 "! טייווק עשילרעטסיוא ןַא -- טָאג וצ טעװ ןצָארּפש סָאװ
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 ו ייוהי ןרכיןעשולב יד

 סטָאבסעל ..סאאא

 ןליּפש עשימיור ןוא תוואת עשיכירג ןופ רעטומ וד

 ,דיירפ ןופ קִיָילג יצ ,עטקנעברַאפ ןשוק ּוװ ,סָאבסעל .ָא

 ןליהרַאפ ןענוז יוו עסייה ןוא עשירפ סענעװַאק יו

 ;דיילק ןכעלריצ ןיא עטביולעג יד טכענ יד ןוא געט יד

 ןליּפש עשימיור ןוא תוואת עשיכירג ןופ רעטומ וד --

 ,ןדַאקסַאק עלעה יװ ןעמָארטשעצ ןשוק ּוװ ,סָאבסעל ,ָא

 ,םוהת ןקיטנורגּפָא ןיא ןַײרַא עטסיירד ךיז ןּפרַאװ סָאװ

 ,ןדנו-ענ ןוא ,ןעמערוטש ןוא ,ןעלזעלב ןוא ,ןעלבריוו ןוא

 ; םיוש ןקיכָאק ןיא שינמייהעג ןוא ןייוועג ,רעטכעלעג

 !ןדַאקסַאק עלעה יװ ןעמָארטשעצ ןשוק ּוװ ,סָאבסעל ,ָא

 ,ןענירפ ךיז ןכוז ערעדנַא יד ענייא ּוװ ,סָאבסעל ,וד

 ,ָאלב ןיא ָאכע ןַא ןָא טגנילקרַאפ טינ ץפיז ןייק לָאמ ןייק ּוװ

 ,ןעמיר ןוא ןביול ךיד ןרעטש יד סָאפַאּפ יו רעדנימ טינ

 !ָאפַאס ןטרָאד ןַײז אנקמ ןָאק טכער טימ סונעוו ןוא

 ,ןענירפ ךיז ןכוז ערעדנַא יד ענייא ּוװ ,סָאבסעל ,וד
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 ןפור עכלעוו ,טכענ עמערַאװ יד ןופ דרע יד ,סָאבסעל .ָא

 ,טסולג רעמַאזנייא ןיא ,עטגנירַאב ןגיוא טימ תולותב יד

 ,םיפוג ענעגייא יד ןיא טבילרַאפ ,ןעלטרעצ וצ ןעלגיּפש רַאֿפ

 ;טסורב רעשלדיימ רעקיטַײצ ןופ תורּפ עקיטַאלג יד

 ,ןפור עכלעוו ,טכענ עמערַאװ יד ןופ דרע יד ,סָאבסעל .ָא

 ;ןגנערטש םעד ןרעטש ןַײז ןערומכרַאפ רעטלַא רעד ָאטַאלּפ לָאז

 ,ללש רעקיטכעמ רעד ןשוק ןופ רּפכמ ריד זיא סע

 ,ןעקנעשעג עסיז ןופ ,תוכולמ עדלימ ןופ הכלמ וד

 .לַאװק רעכעלּפעשרעדמוא ףיט רעד םיגונעת ןופ טסנוק ןופ

 .ןגנערטש םעד ןרעטש ןַײז ןערומכרַאפ רעטלַא רעד ָאטַאלּפ לָאז

 ,ןטרַאװרעד ןופ ןַײּפ עקיבא יד רּפכמ ריד זיא סע

 סָאװ ןוא טגנַאלרַאפ סָאװ ,ץרַאה ַא רעהפיוא ןָא טרעטַאמ סָאװ

 ,טבערטש

 ןטרַאגעג לכיימש ןקילַארטש םוצ ןטַײװ יד ןיא טקָאלעג

 .טבעווש רע ןעלמיה ערעדנַא ףיוא יו ,טעז ןעמ ,ךיז טכוד סָאװ

 !ןטרַאװרעד ןופ ןַײּפ עקיבא יד רּפכמ ריד זיא סע

 ,ןרעװ וצ טפוש ןַײד ןגַאװ ךָאנ רעטעג יד ןופ טעװ רעיו

 ,גָאט ןופ ןעימ ןיא ןטסַאלברַאפ ,ןרעטש ןַײד ןפָארטש וצ

 .ןרערט ןופ לובמ םעד ןגָאװעג ןבָאה טינ טעװ רע ביוא

 ?גָאװ רענעדלָאג ףיוא ,ןכַײט ענַײד םי ןיא ןגָארט'ס סָאװ

 ? ןרעוו וצ טפוש ןַײד ןגַאװ ךָאנ רעטעג יד ןופ טעװ רעוו
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 ?ןטכעלש ןוא ןטוג ןופ םיניד יד ןרַא זדנוא ןלָאז סָאװ

 ,טכַארּפ יד ןוא םור רעד לזדניא ןופ ,תולותב ענעביוהרעד

 ןטכערעג םעד םַאטש ןקיביײא ןופ הנומא רעַײא זיא'ס

 !טכַאל רָאנ עביל עקילייה יד שנוע ןופ ןוא רכש ןופ

 ?ןטכעלש ןוא ןטוג ןופ םיניד יד ןרַא זדנוא ןלָאז סָאװ

 ,ןבילקעגסיוא טלעװ רעד ףיוא ןיילַא רָאנ ךימ ךָאד סָאבסעל טָאה

 ,ןח ריא טימ טילבעצ ,ךעלדיימ יד ןופ דוס םעד ןעגניז וצ

 ,ןביל וצ עירעטסימ עצרַאװש יד זַײװדניק ןיוש טנרעלעג

 :ןייועג לקנוט טימ רעטכעלעג ןזָאלעצ ךיז טרָאּפ'ס ּוװ

 ןבילקעגסיוא טלעװ רעד ףיוא ןיילַא רָאנ ךימ ךָאד סָאבסעל טָאה

 ,ןפיר עשידַאקייל עכיוה ףיֹוא טלָאמעד טניז ךיא ךַאװ ןוא

 ,קילב ןרעכיז ןוא ןפרַאש טימ רמוש ַא יװ ױזַא

 ןפיט עכעליולב יד ןיא ,טַײװ ןיא יצ ,טכַאנ ןוא גָאט טכוז סָאװ

 ;גירב יצ ,עטַאגערפ ,עילַאג ַא ןופ טזַײװ ךיז םערָאפ יד

 ,ןפיר עשידַאקייל עכיוה ףיוא טלָאמעד טניז ךיא ךַאװ ןוא

 ,רעטוג ,רעקידענג ַא תמאב זיא םי רעד יצ ,ןעז וצ

 י.גערב ןקיזדלעפ םַײב ןכליה סָאװ ,ןצפיז יד טימ טעװ יצ

 ,רעטומ ַא יװ טרַאװ סָאװ ,סָאבסעל וצ ןעגנערב טינ טנוװָא ןַא

 ,קעװַא לָאמ ןייא זיא סָאװ ,ָאפַאס ןופ ףוג ןכעלטעג םעד

 !רעטוג ,רעקידענג ַא תמאב זיא םי רעד יצ ,ןעז וצ
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 ,ןיטעָאּפ ,עטבילעג יד ,ָאפַאס רעצלָאטש רעכעלנעמ ןופ

 !ןַײש רעכעלטיוט רענלמרימ טימ סונעוו ןופ רענעש ךָאנ

 ןיטעג רעקיטכיל רעד ןופ גיוא-יולבלמיה סָאד זיא טגיזַאב

 ןַײּפ ןופ ןעגניר טימ טנטָאשרַאפ עצרַאװש ךרוד ןגיוא ךרוד

 !ןיטעָאּפ ,עטבילעג יד ,ָאפַאס רעצלָאטש רעכעלנעמ ןופ

 סעילַאװכ יד ןופ סױרַא זיא יז ןעוו ,סונעוו ןופ רענעש ךָאנ --

 ,טקילגַאב ןדיירפ עקיור ןופ תורצוא יד טימ ,טָאה ןוא

 תולעּפתה עטלַארטשעצ עלעה יד רעדנָאלב רעד טנגוי ןופ

 ; טקיצטנַא רעטכָאט ןַײז ןופ ,ןַאעקָא םעד ףיוא ןסָאגעצ

 !סעילַאװכ יד ןופ סױרַא זיא יז ןעוו ,סונעוו ןופ רענעש ךָאנ

 ,ןברָאטשעג זיא דניז-גנורעטסעל ריא ןופ גָאט םעד סָאװ ,ָאפַאס

 טָאבעג ןטלַא םעד ןוא ןיד ןקיליײה םעד ןגעק ןעוו

 ןברק ַא רַאפ יז טָאה ןבעגעג םענייש םעד רעּפרעק ריא

 טָאּפש ןוא הוואג ןַײז טימ טפָארטשַאב טָאה לַאטורב סָאװ ,ןַאמ ַא

 ןברָאטשעג זיא דניז-גנורעטסעל ריא ןופ גָאט םעד סָאװ ,ָאפַאס

 ; ןגָאלק וצ טרעיורטרַאפ רעמ ףיוא טינ סָאבסעל טרעה טלָאמעד טניז

 ,טרערַאפ ןוא טביול יז ,םיחבש טגניז לַאטלעװ רעד ריא םגה

 ןגָאלש'ס ןעוו ,יז יירשעג ןופ טכַאנ עכעלטיא ךיז טרוכישרַאפ

 .דרע רעקינייטש ןוא רעטסיוװ ריא ןופ זדלעפ ןיא סעילַאװכ יד

 ! ןגָאלק וצ טרעיורטרַאפ רעמ ףיוא טינ סָאבסעל טרעה טלָאמעד טניז
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 טגוב

 סורטעּפ ןקיליײה ןופ גנונעקיילרַאפ יד .סאזווו

 ,תוללק עטסיוו ןופ םָארטש םעד טָא טימ טָאג ןעד טוט סָאװ

 ? ןַײרַא טציילפ םיפרש ענַײז וצ גָאט ךָאנ גָאט סָאװ

 ,ןַײװװ ןוא שיילפ טימ ןָא ךיז טּפָאטש סָאװ ,ןַאריט ַא יו

 ,תוללי ערעזדנוא ןופ שיור םַײב ןַײא טלמירד רע

 ,רעגַאב םעד טלציק סָאװ ,קיזומ עקיטכעמ ַא

 .טקינַײּפרַאפ טרעוו סָאװ ,שטנעמ ןופ ַײרש רעד םתסה-ןמ זיא

 ,גונעת ןימ ַאזַא ּפָא טינ טסָאק סע טולב לפיוו לַײװ

 .רעמ רדסכ םעד ןופ ןרעדָאפ ןעלמיה יד

 ,רעדיוו ןטרָאג-טריבלייא ןגעוו רָאנ טכַארט ,ושי ,ָא

 גנַאב ןטעבעג ,טינקעג טסָאה וד קידתומימת יו

 ,גנַאלק-סעקעוושט םוצ טכַאלעג טָאה ןביוא סָאװ ,םיא וצ

 .רעדילג ענַײד ןיא טצנַאלפעג ייז ןילת רעד טָאה'ס ןעוו

 ןעזעג טייקכעלטעג ןַײד ףיוא ןעַײּפש טסָאה וד ןעוו

 ,ןכיק ןופ טכענק יד ,ןבוטשכַאו יד ןופ רענלעז יד
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 ןכירקרַאפ ךיז רעפיט רענרעד יד טריּפשעג טסָאה ןוא

 : ןעוועג זיא עביל-ןשטנעמ ןַײד ּוװ ,ןברַאש ןיא

 טייקרעווש רעקידמיואמ טימ ,טלעווקעג ,ףוג ןַײד טָאה'ס ןעוו

 ,ץיירק םוצ טּפַאלקעגוצ ,ענַײד סמערָא יד טּפעלשעג

 ,ץיילפ ַא טגנַאלרעד ּפָאק ןַײד ןופ טָאה טולב ןוא סייווש ןוא

 ,טייקרעל רעד ןיא טערבליצ ַא יו ןעגנָאהעג טסיב ןעוו

 ,געט עלעה-קיטכיל ענעי וטסָאה ךיז טנָאמרעד

 ,ןטַײצרַאפ ןופ האובנ יד ןריפוצסיוא ןעוו

 ןטַײר וצ עלעזייא ןַא ףיוא וטסיב ןעמוקעג

 ?געוו ןטקעדַאב סנירגנעמלַאּפ טימ ןקימולב ףיוא

 ,ןפָאה ןוא טומ ,הרובג טימ ץרַאה סָאד טליפעגנָא ןעוו

 ?ץימש עפרַאש טימ טגָאירַאפ טסָאה רעמערק עטּפָאכ יד

 ץיּפש רעד טינ ךיד טָאה יצ -- ?רַאה טסיב ןעװעג ו ד ןעוװ

 ?ןפָארטעג זיּפש רעד יוװ רעַירפ הטרח רעד ןופ

 ,טכענק ןופ טלעוו ַא טכַײל ןזָאלרַאפ לעװ ךיא ,ךיא רָאנ

 ,ןטכעלפרַאפ ךיז םענייא ןיא טינ גנוּוט ןוא םיורט ּוװ

 .ןטכעפ םוקמוא ןַײמ וצ זיב דרעװש רעד טימ רָאנ יבַא

 !טכערעג זיא ,ןושי טנקיילרַאפ סָאװ ,סורטעּפ ,ָאי
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 ןיק ןוא לבה .סאווש

 ; טלמירד ןוא טפיוז ,טסערפ קר -- לבה ןופ רעדניק

 ,טוט ריא סָאװ ,ץלַא ףיוא תחנ טימ טקוק טָאג

 ,טלמישרַאפ ןוא טביוטשרַאפ -- ןיק ןופ רעדניק

 !דורב ןיא טרגּפ ןוא עטָאלב ןיא טעזױּפ

 תונברק ןופ ךיור רעד -- לבה ןופ רעדניק

 :ןַײפ טקעמש ףרש םעד חבזמ רעַײא ןופ

 סע ןָאק ןעוו ,סע לָאז ןעוו -- ןיק ןופ רעדניק
 ?ןַײּפ ןוא תולג םעד וצ ףוס ַא ןעמענ

 רעכַײר ןוא רעסערג קר -- לבה ןופ רעדניק

 ,גיוטס רעַײא ףיוא טגַײטש ,עדַאטס רעַײא טַײדעג

 רעכַײב ערעַײא ןיא -- ןיק ןופ רעדנַיק

 ,גיוצ ַא יו ױזַא רעגנוה רעד טעיָאו

 ןלַאז עמערַאװ ןיא -- לבה ןופ רעדניק

 !ןַײרק ןשימייה ןיא רעבַײל יד ךַײא טעלג
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 ןלַאקַאש ענדיב יװ --- ןיק ןופ רעדניק

 .זַײא רַאפ ןוא טסָארפ רַאפ סערָאנ ןיא טלּפַאצ

 ,ךיז טרעמ ןוא טרעּפכורפ קר -- לבה ןופ רעדניק

 .ךַײלגוצ קיסַײלפ טלדניק דלָאג רעַײא ךיוא

 ,רעצרעה יד רעקַאלּפ לופ -- ןיק ןופ רעדניק

 !ךַײר זיא סָאװ ,םעד רַאפ ךיז טרעוו ןוא ךיז טיה

 טלבַארג ןוא טלבירג קר -- לבה ןופ רעדניק

 !סיורג טרעוו ןוא בָארג טרעוו ,ןזָארג ןיא םיצרש יו

 טלװעַאב טלגָאװ רָאנ --- ןיק ןופ רעדניק

 .זיולב ןוא טעקַאנ ךיז תוחּפשמ טימ טּפעלש ןוא

 הלבנ רעַײא טעוו'ס -- לבה ןופ רעדניק

 !דלעפ עטערַאּפעצ סָאד טעפ ןקיטסימ

 ,עלַײװ ַא ךָאנ ,טרַאװ ,ָא -- ןיק ןופ רעדניק

 .טלעו רעד ףיוא טפרַאד ריא סָאװ ןָאט ריא טעװ דלַאב

 :ןגיל טבַײלב הּפרח ןיא -- לבה ןופ רעדניק

 !דרעװש יד ןגיזַאב טמענ זיּפש רעמערָא

 ,ןגיטשעג למיה םוצ -- ןיק ןופ רעדניק

 !דרע רעד ףיוא טָאג םעד רעטנורַא טרעטעמש

341 



 טיוט רעד

 עטבילעג יד ןופ טיוט רעד .סאועו

 ,ןענַאװיד יד ןטרַאװ םירבק עפיט יו

 ;טזַײרק ןטעב יד םורַא טפוד-םימשב ַא

 ,ןענַאוו סעזַאװ יד ןיא ןעמולב ענדָאמ ןוא

 .טזַײװַאב דלַאב ךיז טיוט רעד ּוװ ,רעקלַא ןיא

 ןעמַאװצ ןָא טדניצ ערעזדנוא רעצרעה יד

 ,טסַײר ןבעל םוצ ךיז סָאװ ,םַאלּפ רעטצעל רעד

 ןעמַאלפ יד ּפָא ןעלגיּפש סָאװ .,ייווצ ןעלקַאפ יװ

 .טסַײג רעזדנוא ןופ ןטלּפָאט לגיּפש ןיא

 ,ָאלב שיטסימ ןוא זָאר זיא סָאװ ,טנװָא ןיא

 העש-דיײשּפָא ןופ ץילב ַא ןיא ןלעװ רימ

 .ןעלגיזרַאפ קנופ ןטצעל םעד ץפיז ןגנַאל טימ

 ַײרט-קידיירפ ךאלמ ַא טעװ רעטעּפש רָאנ

 ַײנ ןבעלַאב ןוא רעליטש ַא ןַײרַא

 ןעלגיּפש עטַאמ יד ןוא ןעמַאלפ עטיוט יד
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 םינויבא יד ןופ טיוט רעד .סאוצוו

 ;רעכיז ןבעל סָאד ךיוא טרעװ ,טיוט רעד זיא רעכיז לַײװ

 ;טקָאל סָאװ ,גנונעפָאה יד ,ליצ רעד ,טסיירט יד זיא רע

 רעכיג זדנוא טגָאי ןוא טכַאמ רוכיש סָאװ ,ריסקעלע ןַא

 .טגָאלּפעג ןוא טרעטַאמרַאפ ,טכַאנרַאפ זיב ןעלגָאװ וצ

 רעכיוועג ןקיטסָארפ ןוא יינש ןוא זַײא ,לגָאה ךרוד

 ;טגָאט ןוא ףיוא טלקניפ רע טנָאזירָאה ןצרַאװש ףיוא

 ,רעכיב יד וצ ןגָאז'ס יװ ,טיג ןעמ ּוװ ,עמשטערק יד

 .טגָאמרַאפ רעמ טינרָאג סָאװ ,םעד ךיוא טעב ןוא שיט ַא

 ,ןטלַאטשעג יד תומולח ןופ ןוא ףָאלש ןופ תוכז םעד

 ,טַײל עליוה ןוא עמערָא יד סיוא ןטעב ןוא

 ןטלַאה ןטענגַאמ יו רעגניפ סנעמעוו ,ךאלמ ַא

 ןטלַאהַאב ּווװ ,רעלכַײּפש רעד ,םור-רעטעג רעד זיא רע

 ,ןטלַא םעד דנַאל ןַײז ןופ טגיל סטוג-ןוא-בָאה סנויבא םעד

 ,טַײװ רעטנַאקַאבמוא וצ טבלעוועגסיוא רעוט ַא
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 רעלטסניק יד ןופ טוט רעד .סאזשווו

 ,ןפרַאד ןעלקָאש ךעלקעלג"ןרַאנ טימ ךיא לעװ גנַאל יו

 ? רוטַאקירַאק-טָאּפש ,ןשוק ןרעטש םעד ריד ןוא

 ,רוטַאנ עשיטסימ ,ןפערט וצ ליצ ןיא ידכ

 ? ןפרַאװ ןלַײפ ענַײמ ךָאנ ריד ןיא ךיא לעװ גנַאל יו

 ןפרַאש לוּפליּפ ןיא טסַײג םעד ןצונּפָא ןלעװ רימ

 ,רוגיפ ערעסָאװ ךָאנ טסייוו רעוו ןַײז רתוּפ ןוא

 ,רוּפש יד ןעז וצ ףַאשַאב ןקיזיר ןופ ידכ

 .ןעפרשרַאפ ריא ךָאנ ןעגנורַאג-םונהיג זדנוא סָאװ

 לָאמ קיצנייא ןוא ןייא ןייק טינ ןעעז לפיוו ןוא

 ,ןרָאטּפלוקס ענעטלָאשרַאפ -- ןרעייז טָאגּפָא םעד

 ,ןרָאצ טימ טסיזמוא ןרעמַאה ןרעטש ןוא טסורב סָאװ

 -- !לָאטיּפַאק רעטצעל ,רענדָאמ ,ָא --- רָאנ ןפָאה ןוא

 ןעמוק טעװ טיוט רעד ,ןוז עַײנ ַא יו ,ךעלדנע זַא

 .ןעמולב יד ךרַאמ רעייז ןופ ןעילבפיוא ןזָאל ןוא
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 גָאט ףוס .סאו וא

 ,טיירד ךיז טכיל ןעיורג רעטנוא

 םורק ךיז טפרַאװ ןוא ןיז ןָא טצנַאט

 -- טיירב ןבעל סָאד קידהּפצוח

 םורַא דנור ןופ ןעוו רעבָא

 ,טײרּפש ךיז טכַאנ יד לופגונעת

 ,םוטש טרעוו -- ךיוא רעגנוה רעד -- ץלַא

 ,טייגרַאפ --- ךיוא הּפרח יד -- ץלַא

 !םוק ,ךעלדנע :רעטכיד רעד טפור

 ןכוז רעדילג ןוא טסַײג ןַײמ ,יוא

 ,החונמ ַא קיריג ןיוש גנַאל

 ;טגיוורַאפ ץרַאה ןַײמ םיורט-רעיורט

 ,ךיז סיוא ךיא קערטש ןקור ןפיוא

 ,ךשוח ,ָא ,ךוט ןליק ןַײד ןיא

 ,טקיווקרעד ,טליטשעג ,טליהעגנַײא

45 



 ןקירעגַײנ ַא ןופ םולח רעד .סע

 .נ .פ רַאפ

 ?עסיז יד שינרעטַאמ יד ךיא יוו ךיוא וטסנעק יצ

 ?"רע זיא שילרעטסיוא יו; :ריד ןגעוו ןעמ טגָאז ןוא

 הסיסג ןַײמ טָאה רעטבילרַאפ רעד המשנ ןַײמ ןיא

 :רעגַאב סימ המיא -- ענדָאמ-הנושמ טרָאּפעג

 ;ןברַאה םעטַײב ןדעי ןָא ,גנונעפָאה טימ קערש ַא

 ,העש ןַײמ טָאה ןטָאשעצ רעגײזדמַאז רעד רעמ סָאװ

 ; ןברַאטש ןַײמ ןעוועג זיא רעקַאמשעג ןוא רעפרַאש ץלַא

 .ָאד ןטימ טנגעזעג ךיז טָאה ךיא רעצנַאג ןַײמ

 ,עניב יד ןעז וצ ןעוועג דניק ַא יו קיריג ןיב'כ

 .עניטרוק רעד ףיוא סעכ ןוא דלודעגמוא טימ לופ ןוא

 :רָאלק תמא רעטלַאק רעד טקעלּפטנַא ךיז טָאה טָא רָאנ

 רָאיַאק רעכעלקערש רעד ןוא ןברָאטשעג ןיב ךיא

 ?לכה-ךס רעד רָאנ ס ָא ד זיא -- .סַאלב טלקיוורַאפ ךימ טָאה

 ? לקַאטקעּפס רעד זיא ּוװ ָאט .רעמ גנַאהרָאפ ןייק ָאטינ
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 עוַײר יד סט

 ּפמַאק-יד םיסקַאמ רַאפ

 ,סעטכישעג ,ןסובָאלג ,סעּפַאמ ןיא טבילרַאפ דניק סָאד

 .דרע יד טסולג רעטנוזעג ןַײז קילדעוװ ךיז טלָאמ סע

 !זיא טכילנּפמָאל םַײב טלעוו יד סיורג קיזיר יװ ,יעהִא

 !טרעװ יז טכיל-תונורכז ןיא רעטעּפש קישטניילק יו

 ,תולעּפתה טשיור ןצרַאה ןיא ,גָאט ןייא ּפָא ןרָאפ רימ

 ;םַאלפ ַא -- ךרַאמ ןיא ;עקיריוי ןעגנַאלרַאפ ,סָארדרַאפ

 סעילַאװכ עקידנגיוו ףיוא ףיונוצ ךיז ןפערט'ס ןוא

 ,םי ןופ ףוס ןטימ ןשטנעמ םענופ ףוס-ןיא רעד

 ,ןויזב סדנַאל ןַײז ןופ רענייא ןפיולטנַא ליוו סע
 טוּורּפ ןענירטנַא רעו ןוא : םייה ןַײז ןופ רעטייווצ ַא
 -- ןעיורפ ןופ קילב ןיא רענעקנורטרעד גָאלָארטסַא ןַא --
 ,טפוד ןסיז-ךעלטיוט ןוא טכַאמ רעטרַאה סעקריק ןופ

 ןפרַאװ ,ןרעוו לגלוגמ טינ תויח ןיא ידּכ

 .רוטַאנ רעד ןיא ,טכיל םעניא ,ךיז ייז טײקטַײװ ןיא

 ,ןעפרשרַאפ סָאװ ,ןענוז יד ,ייז ןענערב סָאװ ,טסערפ יד

 .רוּפש עדעי ןשוק ןופ ּפָא ןקעמ ךעלעמַאּפ
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 ,ןזַײר סָאװ ,יד ןענַײז תמאב סרעדנזַײר רָאנ

 ; דנורג ןָא ןוא הביס ןָא ,זיולב ןזַײר וצ ידכ

 ,ןזיײרק ןוא ןסודַארג ןופ עקיריג רעגנילשרַאפ

 !טמוק :דימת ןגָאז יז ,ןָאלַאבטפול ַא -- ץרַאה סָאד

 ,ןפַאשַאב זיא סנקלָאװ יוו שינעקנעב רעייז סָאװ

 ,טַאמרַאה םעד ןופ טורקער ַא יװ ,ןעמולח ייז

 ,ןפַאה ןטנַאקַאבמוא ןַא ןיא תוואת עַײנ ןופ

 .טַאהעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ טסַײגנשטנעמ רעד טָאה'ס יו

 םעלַאב םעד ןוא לדיירד יד ךָאנ ןכַאמ רימ !ליורג ;ָא

 םיורט רעזדנוא ןיא ךיוא ןוא .גנורּפש ןוא זַײרק רעייז ןיא

 ,םעלַא ךָאנ געיעג ַא ןיא זדנוא טלבריװ רעגַײנ יד

 ,םיור ןכרוד ןענוז ךאלמ רעזייב ַא טבַײרט'ס יו

 ,רעטרע יד טַײב קר ליצ סנעמעוו ,לזמ רענדָאמ ַא

 ,םוטעמוא רע ןַײז ןָאק ,טשינ-ץעגרע ןייק לַײװ ןוא

 רעטרעטשעצמוא ןַא גנונעפָאה טימ שטנעמ רעד ּוװ ןוא

 ,םורַא לוד קידנעטש טפיול ,ור ןבָאה וצ ידכ

 ,קיטסַאמַײרד ףיש ַא -- טסַײג רעזדנוא סעירַאקיא טכוז סע

 *ּוףיט רעד ףיוא גנוטכַא ביג; :קעדרעדָאפ ןופ טכליה סע

 :קיטסַאה ןוא דליוו רעטנורַא לוק ַא טסַאמ ןופ טַײרש'ס רָאנ

 !ףיר ַא רָאג זיא'ס -- ךָארב ַא *!קילג ,דובכ ,עביל ,ָא;
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 ,ןסָארטַאמ יד ךרוד טגָאזעגנָא ,לזדניא ךעלטיא ןוא

 ,סטלעוו רעד טקנוּפלטימ רעד ,זיא ָאדַארָאדלע ןַא

 ; ןסָאמ ןָא ףיוא רעסעלש קילַײא טרָאד טיוב ןוימד רעד

 ,זדלעפ ןליוה ַא --- טעז ןעמ ,ףיוא טייג גָאט רעד ןעוו רָאנ

 ,סערעמיכ ןיא רעטבילרַאפ ,רערוכיש רעפיש .,ָא

 טייק ַא ףיוא ןעמ טצעז יצ ,םי ןיא םיא ןעמ טפרַאו יצ

 ,סורעּפ ןופ ןוא סעיליזַארב ןופ רעקעדטנַא-ַײנ םעד

 ?טייהרעטדנעלברַאּפ רערעטיב ךָאנ םוהת םעד טכַאמ סָאװ

 העונת רעצלָאטש טימ טערט סָאװ ,ייהעלע רעלטעב ַא

 .סיוא ךיז טלָאמ סנדע-ןג ןוא עטָאלב רעפיט ןיא

 עוּפַאק ַא רדסכ גיוא ןַײז טעז טפושיכרַאּכ

 ,זיוה בורח ַא ןיא לטכיל-בלח ןדעי ַײב

 תונויער עלעדייא ליפ ,רערעדנַאװ עטסיירד .ָא

 .ךַײא ןופ קילב ןפיט-קימי ןיא ןענעייל רימ

 ,תונורכז ןופ זדנוא טזַײװ רצוא ןשילרעטסיוא םעד

 ,ךַײר ןלַארטש-רעטע ןוא ןעגנוריצ-ןרעטש טימ

 ! רעדנַאװ ףיוא ןייג ןעלגעז ןָא ,ףמַאד ןָא ,ךיוא ןליוו רימ

 .טנָאק ריא סָאװ טימ רעכעלמייה הסיפת רעזדנוא טכַאמ

 רעדנַאנופ טײרּפש ,טנוװַײל יװ טנַאּפשעג ,טסַײג רעזדנוא ףיוא

 !טנָאזירָאה םעד ןעגנונָאמרעד ערעַײא ןופ
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 ? ןעזעג ,טגָאז ,ריא טָאה סָאװ

 ,ןרעטש ליפ ױזַא ןעזעג;

 ;ָארג ןוא ןירג סעילַאװכ יד ,דמַאז-רבדמ ןסייה םעד

 ףרעטשעצ ןוא םערוטש ןוא ,קערש ןוא געוו םעד ץָארט ןוא

 .ָאד יוװ ױזַא ,טפָא ךיז רימ ןבָאה טלַײװגנַאלעג

 ,ןעָאלב-ַאליל םעד םי ףיוא ןוז רעד ןופ עירָאלג יד

 -- גנַאגרַאפנוז ןופ העש ןיא טעטש יד ןופ עירָאלג יד

 ןעָאנד עטיוררעטנוצ סלמיה ןיא ךיז ןעלבוט וצ

 ,גנַאלרַאפ םעד קיטכעמ ןדנוצעגנָא טָאה ץרַאה ןיא

 טמערוטעג ךיוה טעטשטּפיוה יד ,ןטפַאשדנַאל עטסנעש יד

 טכַאמ עקידנקָאל-שיטסימ יד טינ ןבָאה ייז

 -- טמערופ סנקלָאװ יד ןיא לַאפוצ רעד סָאװ ,רעדליב ןופ

 ,טכַארבעג רָאנ גנושיוטנַא רעגַאב רעד זדנוא טָאה'ס ןוא

 ,ערה-רצי םעד טיג תוחוכ עַײנ האנה --

 ,טזַײּפשעג טפַאז-גונעת ןופ םיוב רעטלַא וד ,רעגַאב

 ,ערָאק ןַײד ריד ףיוא טרעוו רעטרַאה סָאװ ןוא רעקיד סָאװ

 !טסַײר ךיז טכילנענוז םוצ גַײװצעג ןַײד רעקרַאטש ץלַא

 ןציּפש ענַײד ןסקַאװ ךָאנ ,םיוב רעסיורג ,ןלעװ יצ

 ךס ַא רימ ןבָאה ךָאד -- ?ךיוה רעמייבסערּפיצ יו
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 ,ןציקס עװַאקעשט םָאבלַא ןקיריג רעַײא רַאפ

 !ךַאז רעדמערפ רעדעי ףיוא רָאנ טוהל ,רעדירב ריא

 ,רעזענ-עבמָארט טימ ןעזעג טרָאד ןצעג ןבָאה רימ

 ;ריצ ןוא טכיל טימ טטנרעטשעגסיוא ןענָארט ןוא

 ,רעזעּפמָאּפ טכַארּפ ַא טימ עטצוּפעגסיױא ןצַאלַאּפ

 .ריקנַאב ןדעװטעי טלָאװ ךַײא ַײב טרינַיור סָאװ

 ,םישוח יד ,גיוא סָאד ןרוכישרַאפ סָאװ ,םישובלמ

 ;ןייצ יד ןוא ןברַאפ לגענ יד סָאװ ,ןעיורפ ןוא

 ".ןשוק ןעגנַאלש ןעמעוו ,ןרעלגנָאשז עטנרעלעג

 ? ךָאנ עשזיסָאװ ןוא ,ךָאנ ןוא

 ֹו

 ! ןיילק-שידניק תוחומ ,ָא;

 :ןסעגרַאפ וצ טינ ךַאז עטסקידרקיע יד ידכ

 ,טניפעג םוטעמוא ריא ,ךס ןייק קידנכוז טינ

 ,ןסערעד םוצ זיב ,ץלַא ןיא ,ּפָארַא זיב ןביוא ןופ

 ,דניז רעבלעז-קיבייא ןופ ליּפש עקילַײװגנַאל סָאד

 ,הוואג ןוא תוטש טימ לופ ,ןיפַאלקש עּפמעט ַא ,בַײװ סָאד

 .ץעג ַא יװ טהפנחעג ,רעיש ןָא ךיז ןיא טבילרַאּפ
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 ,הוואת-לעב ַא ,רזכא רעגרַאק ,רערטיכ ַא -- ןַאמ רעד

 .ץענ ַא ןיא קָאטשניר ַא ןוא סניפַאלקש רעד ףַאלקש ַא

 ,ןטָאּפש םינילת יד ןוא טגָאלק ןוא טצכערק ןברק רעד

 ;טולב ןופ ץריוועג טימ בוט-םוי םעד וצ טעװַארּפ ןעמ

 ןטָאּפסעד יד ךיז ןעווענילכרַאפ טכַאמ ןופ םס טימ

 ,טונק ןקידנבױטַאב ןיא זיא טבילרַאפ קלָאפ סָאד

 ןכיירג עלַא ןוא -- ערעזדנוא יו -- ליפ תונומא

 ץלַא ךָאנ טכוז השודק יד ןוא -- למיה םוצ ףױרַא

 -- ןכייו ַא טנַאװעגטעב ַא ףיוא קנופמ ַא יו --

 ,זדלַאה ןפיוא ןטייק ןוא קַאז ַא ןיא גונעת ריא

 ,לּפַאלּפעג ןוא תונואג ןופ רוכיש טייהשטנעמ יד

 ,דליוו ,ןעניז ןופ טרירעג ,לָאמַא יו ,רעטציא ןוא

 :לּפַאצ-הסיסג ןלוד ןיא טָאג וצ טַײרש רדסכ

 *ו ךליב ןַײמ ,שינעכַײלג ןַײמ ,רַאה ןַײמ ,ַײז ןטלָאשרַאפ,

 ,ןועגש ןופ עטסיירד עטבילעג ,ערעגילק יד

 ,טּפעלש לרוג רעד סָאװ ,עדַאטס רעד ןופ ןענירטנַא

 .ןויזח ןקיטכעמ סמויּפָא ןיא טסיירט ןכוז ןוא

 ".טּפעצער רעקיבײא רעד ךעלַײקדרע ןופ זיא סָאד --

 !ףיוא ץרַאה סָאד טבַײלק ןזַײר םַײב שינרעטיב רעסָאװ ,ָא

 סָאמ ריא טיול ןוא ןָאטָאנָאמ ןוא ןיילק זיא טלעוו יד
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 -- ףוצרּפ רעזדנוא יז טזַײװ ןגרָאמ יצ ,טנַײה ,ןטכענ יַיס

 .סָארדרַאפ ןופ רבדמ ַא ןיא סיזַאָא-ליורג ַצ

 ןכַאמ סע טסנָאק ביוא ,בַײלב -- ?ןבַײלב ?ןרָאפ ןעמ לָאז יצ

 ,טבַײלב סע רעוװ ןוא טפיול'ס רעװ .רָאפ --- ןרָאפ וטסזומ ןוא

 ..ןכַאװ םעד טנַײפ םעד ,טַײצ יד ןרַאנּפָא רָאנ יבַא

 -- טבַײרט רעהפיוא ןָא יז סָאװ ,ָאד ןענַײז רעפיול ,יוא

 ןדַײס רעװסַאהַא רַאפ יצ ,ןלָאטסָאּפַא רַאפ יו

 ,ףמַאד ןייק ,טניוו ןייק ,ףיש עכיג ןייק ייז רַאפ ָאטינ

 ...ןדיײמוצסיוא עניימעג יד עריא ןצענ יד

 ,ףמַאק ןָא ,ךיז ַײב יז ןטיוט ייז ערעדנַא ןוא

 ,ןקַאנ רעזדנוא ףיוא ףױרַא סופ ריא טלעטש יז ןעוו רָאנ

 !רָאפ :רעטנומ ןעַײרש ןוא ַײנסָאדפױא ןפָאה רימ

 ,קַאּפ עניכ ןייק ךיז ןגעלפ רימ לָאמַא יװ ןוא

 ,רָאה יד טייוועצ טניוװ ןיא ןוא ןטַײװ ןיא קילב םעד

 ,ןעמיווש ךשוח ןופ םי ןפיוא רעטציא ןלעוו רימ

 ,.ליפעגקילג טימ רישזַאסַאּפ רעגנוי ַא טמיווש'ס יו

 ,ןעמיטש-רבק עשירעריפרַאפ יד ריא טרעה יצ

 ,ליוו ןסע רָאנ רעװ ,וצרעהַא טמוק; :ןעגניז סָאװ

 ,סוטָאל רעקידעקעמש רעד טרעוװ ןבילקעג ָאד טָא

 ;ףָאלש רעַײא ןיא טמיורטעגסיוא ,תורּפ-רעדנּוװ יד
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 סע טָאה ריא טיירג דימת ,עטסעב ,עטסשילרעטסיוא סָאד

 ",ףוס ַא ןָא גָאטימכָאנ ןכעלביל ןדלימ ןיא

 ,רע טגעװַאב זדנוא יו גנַאל ןיוש ,ןָאט םעד ךָאד ןענעק רימ

 : יה זדנוא וצ ןדַאליּפ יד ןעקניוו ןטַײװ ןופ

 "! ערטקעלע ןַײד וצ םיווש ןוא טימעג ןַײד רעגנִיירַאפ;

 .ינק עריא ןבָאה רימ טשוקעג גנַאל סָאװ ,יד טפור

 !רעקנַא םעד ףיוא בייה ,ןַאטיּפַאק רעטלַא וד ,טיוט ,ָא

 !לענש ןענַאד ןופ ּפֶא םיווש .דנַאל סָאד זדנוא טלַײװגנַאל ָאד

 רעקנַאלב ךָאנ -- טניט יװ ץרַאװש ןענַײז למיה ןוא םי ביוא

 ,לעה קילַארטש זיא -- טסנעק וד סָאװ -- ןצרַאה רעזדנוא ןיא

 ;ןעניר םַאזלַאב יװ לָאז סע !טּפַארק ןוא טפיג ןַײד ןָא סיג

 : יאדכ ץלַא זיא'ס --- ןַײרַא םוהת ןיא ןליוו רימ

 ןעניפעג וצ רָאנ יבַא --- זיא טרָאד סָאװ זדנוא טרַא סָאװ

 !ַײנ זיא סָאװ ,סעּפע ךָאנ ָאנד ןטנַאקַאבמוא ףיוא
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 : בָאנוצ

 ןענַײז סָאװ רעדיל  ייווצ

 ןעגנַאזעגסקלָאפ ןרָאװעג



 '  ((טיו
 : טז א ,



 ןשרַאק יד ןופ טַײצ יד

 ,רַאנער .ַא ןופ קיזומ .ןַאמעלק טסיטּפַאב-ןַאשז ןופ טסקעט

 ןשרַאק יד ןופ טַײצ ןיא ןעגניז ןלעװ רימ ןעוו

 דיל סלַאגיטכַאנ ןופ ,רעטכעלעג סלסָארד ןופ

 : םענירג םעד בוט-םוי ןיא

 ןעניז ןיא ןשוק רָאנ ןבָאה ןלעװ ךעלדיימ יד

 .טילגעצ ןענוז יו רעצרעה יד -- עטבילרַאפ

 ,ןשרַאק יד ןופ טַײצ ןיא ןעגניז ןלעװ רימ ןעוו

 ,דיל סלַאגיטכַאנ רעד ןעגנילק ךָאנ רעכעה טעוו

 ,ןשרַאק יד ןופ טַײצ יד זיא ץרוק יו יוא ,ץרוק רָאנ

 ,םיורט ןיא יו ,טײװצעבלַאז טייג ןעמ ןבַײלק ןעוו

 ,עטנוב ךעלגניריוא יד

 ,עטנוזַאב לּפרוּפ ןוא עביל ןופ ןשרַאק יד

 ,םיוב םענופ טולב ןופ סנּפָארט יו ןעגנעה סָאװ

 ,ןשרַאק יד ןופ טַײצ יד זיא ץרוק יו יוא ,ץרוק רָאנ

 ,םיורט ןיא ןלַארָאק יו ױזַא ןעמ טבַײלק סָאװ

 ןשרַאק יד ןופ טַײצ יד טעװ ךַײא רַאפ ןעמוק ןעוו

 ,ןַײּפ יד עביל ןופ ּפָא ןַאד ךַײא טקערש ביוא

 ,ןדַײמ ריא ןעיורפ טלָאז

 ןדַײל ןוא עביל רַאפ ארומ ןייק טינ בָאה ךיא
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 .ןַײז רעמ טינ ןָאק ךיא ןדַײל ןוא עביל ןָא

 ןשרַאק יד ןופ טַײצ יד טעוװ ךַײא רַאפ ןעמוק ןעוו

 .ןַײּפ יד עביל ןופ ןריּפשרעד טעװ ריא ךיוא

 ,ןשרַאק יד ןופ טַײצ יד רימ זיא סע רעַײט יו

 ,דנּוװ ַא ןצרַאה ןיא טלָאמעד טניז טקיטולב'ס שטָאכ

 .ןפָא זיא סָאװ ,דנּוװ ַא

 ,ןפָארטעג ןבָאה ךימ לָאז קילג ךיוא רעסָאװ רָאנ

 ,טמוטשרַאפ ןרעו טינ קיטייוו ןַײמ לָאמ ןייק טעוו

 ,ןשרַאק יד ןופ טַײצ יד דימת רימ זיא ביל ןוא

 ,טנורג ןפיוא ףיט ץנַאג ןצרַאה ןַײמ ןיא טבעל סָאװ
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 גנַאזעג"רעגַאזיטרַאּפ

 רעדילגטימ) ןָאירד סירָאמ ןוא לעסעק ףעזָאשז ןופ טסקעט

 ילרַאמ ַאננַא ןופ קיזומ .(עימעדאקא רעשיזייצנַארּפ רעד ןופ

 ךָאפעג ןצרַאװש םעד סענָארָאװ ןופ וד טסרעה

 ?ןענײלּפ יד ףיוא

 ךָאי רעטנוא דנַאל ןיא תונברק ןופ וד טסרעה

 ?ןענייוועג יד

 גירק רעד טפור'ס ,רענַאזיטרַאּפ ,קירבַאפ ןוא דלעפ ןופ

 ! םענייא ןיא ךַײא

 טולב רעזדנוא ןוא רערט רעזדנוא טוג לָאז ןלָאצַאב

 !אנוש רעד טנַײה

 !ףיונוצ טמוק גרעב יד ןופ !ףױרַא טגַײטש טכַאש ןופ

 ! ןדַארַאמַאק
 ירעוועג סָאד ,ןָאנַאק םעד רעהַא טיג בורג ןופ

 !ןטַאנַארג יד

 ןַאגַאנ ןַײד ,רעסעמ ןַײד לָאז ,ןַאזיטרַאּפ ,יעהָא

 !ןפערט רעכיז

 טימַאניד טימ דרע יד ךיז טירט ןדעי סטנַײּפ ַײב

 !ןפע ןַא ןָאט
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 טַײרּפַאב רעדירב יד ןוא טדַײנשעצ סעטַארק יד

 ! תוסיפת יד ןופ

 טגָאי ודנוא האנש יד ןוא טגָאנ ודנוא רעגנוה רעד

 .,תועשר יד ןוא

 ,ור רעד ןיא ןשטנעמ ןּפָאלש ּווו-ץעגרע דנַאל ַא ןיא

 .רעטציא ןעמיורט

 טריּפערק ןעמ ,טעגרהרעד ןעמ ,טרישרַאמ ןעמ זדנוא ַײב

 .רעטצניפ רעד ןיא

 ,טסייה סע סָאװ ,ליוו רע סָאװ ,טסייו רעדעי זדנוא ַײב

 .רע טייג ָאד ןעוו

 טנַײשרעד ןטַײברַאפ ךיד ,דנַיײרפ ןַײמ ,וטסלַאפ ןוא

 ,רעטייווצ ַא ךַײלג

 םורַא ןענעקירטסיוא טולב ןוז יד ןגרָאמ טעוו
 .ןגעוו יד ףיוא
 טכַאװרעד יז טייהַײרפ יד ,טרעה !טכַאנ רעד ןיא טפַייפ ָאט
 !ןגעקטנַא זדנוא
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 ןרַאטנעמָאק



 הוה יו שוי



 יעלעב-יד םיכַאָאשז

 ,רוטַארעטיל עשיזייצנַארפ יד סָאװ ,רעק ןקידנדײשטנַא םעניא

 -נוהרָאי ןט16 ןיא ךרוד טכַאמ ןבעל עקיטסַײג עצנַאג סָאד ,טסנוק

 .רעטרע עטסקיטכיוו יד ןופ סנייא (1 עדַאיעלּפ יד טמענרַאפ ,טרעד

 םעד ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,עּפורג יד גנוטכיד רעד ןיא זיא יז

 ךיז ןָאק ךשמה םוש ןייק ןכלעוו ןָא ,ןטרעוו עטלַא יד ןופ סירּפָא

 קידנרימרָאפסנַארט סָאװ ,בײהנָא םעַײנ םעד ךיוא רעבָא ,ןייגַאב טינ

 ןקידנעמוק ןיא םעננַײרַא ריא טרעכיזרַאפ ,השורי עקיטסַײג יד

 ,זעטניס

 "ורט טימ ,למוט ןגנוי ןצנַאג ןטימ ןעמוקעג זיא עדַאיעלּפ יד

 יו -- טייקידרעפָאה רעשירטסַאילַאכ ןוא טסעפינַאמ ןקידנרעטיימ

 סָאד טַאהעג טָאה יז רעבָא .סעּפורג ןוא תופוקת:ךָארברעביא עלַא

 זיולב טינ ךיז ןיא ןגָארטעג קיטַײצניײא טָאה יז :רעמ ןַײז וצ קילג

 ,טפנוקוצ רעד רַאפ -- !ךרד ונּפ םעד ,קיטירק עקידנקינייר יד

 רעמ ךס ַא ,טרַאװנגעק עקיטרעװנגייא ,עקידנרעיוד יד ךיוא רָאנ

 רעבָא ,עמיורעג ,עקיטכעמ ןיא רעד יאדוװַא ןוא רעלטַײצטימ יד יו

 -עג ןבָאה טרעדנוהרָאי רעט17 רעקידנסילפ ןעמָארטש עטרילוגער

 .ןעזסיורָאפ טנָאק

 ןרעטשעג-עדַאיעלּפ םעניא סָאװ ,םעד קנַאדַא ןעשעג זיא סָאד

 -- סיירג רעטשרע רעמַאס ןופ רענייא ,ןעוועג ןרעטש ייווצ ןענַײז

 רעסָאװ ןופ ,יעלעב-יד םיכַאָאשז רערעדנַא רעד ןוא .רַאסנָאר

 טָאה'ס ליּפשײב ןקיטנַא קילדעװ סָאװ ,ןעמָאנ רעד -- עדַאעלפ (4

 רעכלעװ וצ ,ה"י ןט16 ןופ רעטכיד עשיזייצנארפ עּפורג יד ןבעגעג ךיז

 ,ףיַאב ,לעדָאשז ,ָאלעב ימער ,יעלעב-יד םיכַאָאשז ,רַאסנָאר טרעהעג ןבָאה'ס

 .עיטלעּפ ,רַאיט-עד סיטנָאּפ
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 יד רַאסנָאר זיא יאדוא .ןרעפטנע וצ םעד ףיוא רעווש ? סיירג

 ףןרעטש םעד טינ טלקנוטרַאפ רע רָאנ ,עיצַאלעטסנָאק רעד ןופ ןוז

 ןכָאנ רָאי טרעדנוה ריפ ,טנַײה ןעעז רימ טכיל ןגייא סנעמעוו

 קיטליגדנע ןעמ לָאז עשז-ױזַא יו .רעלעה ךָאנ ,רעטכיד ןופ טוט

 -יוו סָאװ טרעװ טפַארקטכױל סנעמעוו ,רעטכיד ַא ןריציפיסַאלק

 ? רעקרַאטש ץלַא רעט

 סנַאסענער רעד ןעוו טרעדנוהרָאי ןטנצכעז ןקידעכָאק םעניא

 -סַײג ןשיזייצנַארפ ןיא טעּפמיא ןוא הרובג טימ ןַײרַא ךיז טסַײר

 ,ןֿפירגַאב ,ןעגנולעטשרָאפ עַײנ ללש ַא קידנעגנערב ,ןבעל ןקיט

 ,"רעגָאזטרָאװא רעד טשרעוצ יעלעב-יד זיא ,רעטרעוו ןוא ןטרעיו

 -וטס ענַײז ןופ .עּפורג רעד ןופ ,ןפורעגנָא טנַײה סע טלָאװ ןעמ יוװ

 סערעל יד ןופ :ערקָאק שזעלָאק ןיא ןוא עיטַאוּפ ןיא ןרָאי-ןטנעד

 ןסעומש עקידנעיצ ךיז טכַאנ רעד ןיא טַײוװ ענַײז ןופ ;ַארָאד ןופ

 רעשירעלטַײצטימ רעד ןגעק ןפמַאק יד ןופ ; רַאסנָאר רבח ןַײז טימ

 וא קירָאטער ןופ דָאר ַא ןיא טיירדעג ךיז טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ

 טעװ סָאװ ,"עדַאגירב; רעד ןופ ןָאט ןצנַאג ןופ ;ןשינעכַאמכָאנ

 ,קרעו טשרע ןַײז טײטשטנַא ,"עדַאיעלּפ; יד ןסייה ךָאנרעד דלַאב

 רעד ןופ חבש ןוא גנוקידייטרַאפ; :עּפורג רעד ןופ טסעפינַאמ רעד

 ."ךַארּפש רעשיזייצנַארפ

 ג"א רעד ןגעק ףמַאק ןופ גָאזנָא ןַא ,ףירגנָא ןַא טשרעוצ זיא'ס

 ןענָאגיּפע יד רעכלעוו ןיא ,גנוטכיד רעשיפיוה ןוא "רעטנרעלעג;

 זיא'ס .ָארַאמ ןוא ןָאַיװ ןופ קרעװ סָאד ןייגרעטנוא טזָאלעג ןבָאה

 טסעפינַאמ רעשירַארעטיל רעטשרע רעד :רעמ ךס ַא ,רעמ רעבָא

 רעד ,שטנעמ רעַײנ רעד טדער'ס ןכלעוו ןיא .,ךַײרקנַארפ ןיא

 טינ ןוא .עכָאּפע-סנַאסענער רעד ןופ ,עכָאּפע רעַײנ ַא ןופ שטנעמ

 םענופ ןַײזטסּוװַאבטסבלעז עטכַאװרעד קרַאטש ױזַא סָאד זיולב

 ןופ :ויטקעלָאק םעַײנ ןופ לכ-םדוק רשפא ןוא ךיוא רָאנ ,דיחי

 .עיצַאנ רעד
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 יעלעב-יד ןקירָאי-קיצנַאװצ ןוא ןביז ןופ קרעװו עטשרע סָאד

 ןופ טכער יד ןקידייטרַאפ וצ ףיוא ןדנָאװעג לכ-םדוק עקַאט זיא

 ּפָא טינ טייטש סָאװ ,ךַארּפש ַא יװ ךַארּפש רעשיזייצנַארּפ רעד

 יאדװַא ןוא ,שינַײטַאל ןוא שיכירג ,תונושל עקידובכב עטלַא יד ןופ

 שינעילַאטיא :ןכַארּפש-רוטלוק עַײנ עקיטלָאמעד עדייב יד ןופ טינ

 -ניא ןיא ַײס ,לופ ךָאנ זיא אפוג קרעװ סָאד םגה ןוא .,שינַאּפש ןוא

 -ַאב ללש ַא טימ ןוא ןעמזינעילַאטיא טימ ,םערָאפ ןיא ַײס ,טלַאה

 ןופ ענעמונעגרעבירַא טקעריד ,ןעגנורילומרָאפ וליפא ןוא ןפירג

 סע טרימַאלקָארּפ -- סנַאסענער ןופ עלעגיוו סָאד -- עילַאטיא

 טייקרעכיזטסבלעז ןוא טנגוי רעד ןופ טייקיציה רעצנַאג רעד טימ

 ױזַא רימ ןענַײז סָאװרַאפ :טפנוקוצ רעד ןופ רעגערט יד ןופ

 לײב הבדנ ַא רימ ןטעב סָאװרַאפ ?אפוג ךיז יבגל טכערעגמוא

 ףיוא ןדער וצ טמעשעג ךיז ןטלָאװ רימ יװ ,ןכַארּפש ערעדנַא יד

 (..רעטרעוו עטנעָאנ ןוא עטנַאקַאב) 7? ןושל םענעגייא רעזדנוא

 לופ ךיוא זיא תועּפשה עשינעילַאטיא ןוא ןעמזינעילַאטיא טימ

 -רַאפ טינ רעמ ליוו יעלעב-יד ןכלעוו טימ ,קרעוװו עטשרע סָאד

 -ינַאמ ןוא םיחבש ריא ןעגניז ןוא ךַארּפש עשיזייצנַארפ יד ןקידיײיט

 -כיר יד ;עיזעָאּפ ןיא ה"ד ,שממ לעוּפב ןזַײװַאב עקַאט רָאנ ,ןטסעפ

 -כרוד יו ןצנַאג ןיא זיא ?עווילָא; ,ןטַאלוטסָאּפ ענַײז ןופ טייקיט

 ןוא -- רעבָא .ןעמרָאפ עשירעטכיד עשינעילַאטיא ןופ ןעגנורדעג

 ןעמרָאפ עקיזָאד יד ךרוד -- טנַאלַאט ןופ חוכ רעד טנַײשרעד ָאד

 -נוא ןטָאשרַאפ ןוא ןדײשַאב ךָאנ ,קורדסיוא םוצ ןעמוק ןָא טבייה

 רענעגייא ןַא ,ןכַײלגרַאפ עטנרעלעג ןוא עשיגָאלָאטימ גרַאב ַא רעט

 עקיזָאד יד -- רקיע רעד ןוא ,ליפעג ןגייא ןַא ,ןָאט רעלעניגירָא

 עמזירּפ עלופשינעמייהעג יד קידנעייגכרוד ,ןעמרָאפ עשינעילַאטיא

 ,ךַארּפש רעַײנ רעד טנגייארַאפ ןרעוװו ,רעטכיד םענעריובעג םענופ

 ןט13 ןיא עילַאטיא ןיא ןעמוקעגפיוא ,טענָאס רעד .ןינק ריא ןרעוו

 ךרוד םערָאפ רעקיטליגדנע ןַײז ןיא טרַיוטיטסנָאק ןוא טרעדנוהרָאי
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 .עיזעָאּפ רעשיזייצנַארפ רעד ןיא ןַײרַא טציא טייג .,ַאקרַארטעּכ

 ןטשרע םעד ןבירשעגנָא 1520 םורַא ָארַאמ ןיֹוש טָאה יאדוװַא

 ןריפוצנַײרַא טריבורּפ ןבָאה ערעדנַא ךיוא .טענָאס ןשיזייצנַארפ

 ןיא טײרּפשרַאפ ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,טענָאס םעד ךַײרקנַארּפ ןיא

 -טסיירד יד טַאהעג טָאה "עדַאגירב, יד טשרע רעבָא .עילַאטיא

 רעטנוא ןוא .ןײלַא ַאקרַארטעּפ טימ ץנערוקנָאק ַא ןבייהוצנָא טייק

 טײלגַאב ,סעפָארטס-רעריפ ייווצ יד ןבָאה יעלעב-יד ןופ רעדעפ רעד

 ןרַאפ גנַאלק ןכעלריטַאנ םעד ןעמוקַאב ,סעניצרעט ייווצ ךרוד

 .רעיוא ןשיזייצנַארפ

 ןריפנַײרַא יעלעב-יד טעװ דָאירעּפ ןשימיור ןַײז ןיא רעטעּפש

 ךעלסילשסיוא טעמכ טצונַאב טלָאמעד זיב טָאה ןעמ ּוװ ,טענָאס ןיא

 ןוא זרעפ רענירדנַאסקעלַא םעד ךיוא ,זרעפ ןקיפַארטנעצ םעד

 ףלַאב טעװ סָאװ ,םערָאפ רעשירעטכיד רעד רַאפ געוו םעד ןענעפע

 קידנרינימָאד לָאמוצ ןוא קיטכיוו ַאזַא ןעמענרַאפ טנַײה זיב ןוא

 .עיזעָאּפ רעשיזייצנַארפ רעד ןיא טרָא

 טמוק רעטעּפש רָאי ַא .1549 רָאי ןיא ןענישרעד זיא "?עווילָא;

 טָאטשנַא ןטענָאס 115) עגַאלפױא עטרעמרַאפ עטייוצ ַא סױרַא

 יעלעב-יד ּוו ,"ןזרעפ עשיריל, טנַײשרעד ריא טימ ןעמַאזוצ 0

 :רענַאשז םעַײנ ַא גנוטכיד רעשיזייצנַארפ רעד ןיא ןַײרַא טריפ

 טימ ,טקידנערַאפ זיא רעטכיד ןופ טַײצטנגוי יד רעבָא .עדָא יד

 ריא טימ ךיוא רעבָא ,טייקשירעגירק רעקיציה ריא ,גנוווש ריא

 עטריזינעילַאטיא ןוא רעדליב עשיגָאלָאטימ ןופ טייקנדָאלעגרעביא

 "וצ ןוא -- טייקפייר ןופ טַײצ יד ןָא ךיז טבייה'ס .סערָאפַאטעמ

 ,דמערפ רעד ןיא ןבעל ןרָאי עגנַאל ןופ ,גרָאז ןופ טַײצ יד ךַײלג

 ןטייקידנעװטיונ עלעירעטַאמ ןגעק ףמַאק ןקידנרעטַאמסיוא ןופ

 -- רעטכיד ערעדנַא ליפ ױזַא יו -- יעלעב-יד ןעגניווצ סָאװ

 ןַײז וצ תוכייש ןָא ימ ןוא טעברַא רַאפ תוחוכ ןוא טַײצ ןבעגוצּפָא

 יד -- םעד בילוצ עקַאט רשפא ןוא --- ךיוא רעבָא זיא'ס .,ןפַאש
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 ןעו :טייקכיוה יד טכיירגרעד טנַאלַאט רעשיריל ןַײז ּוװ ,טַײצ
 ןצרַאה רעזדנוא וצ טנַײה ךָאנ ןדער סָאװ ,רעדיל יד טפַאש רע
 רָאי טרעדנוה ריפ טימ טינ ןבירשעגנָא ןעוועג ןטלָאװ ייז יו
 ,ןטכענ רָאנ ,קירוצ

 טײלגַאב יעלעב-יד ּוװ ,םיור ןיא תולג ןופ ןרָאי יד ןענַײז סָאד

 םעד ךירנייה ןופ רָאדַאסַאבמַא םעד ,לַאנידרַאק םעד רעטעפ ןַײז

 סָאד ,טנַאדנעטניא ןַא ןופ עיצקנופ רעד ןיא ,ןַאקיטַאװ םַײב ןטייווצ

 -ַאב וצ טייהנגעלעג ַא טָאה רעטכיד רעד ןעװ ,ןרָאי יד ןענַײז

 ףיוה ןכעלטסּפױּפ ןופ ץנעדַאקעד יד טנעָאנ רעד ןופ רָאג ןטכַארט

 -רדסכ ןופ ןרָאי .עיצּפורָאק ,טײקנסַאלעגסיױא ,סעגירטניא ענַײז טַימ

 םענופ עסַאק עקידייל יד ןליפוצנָא ױזַא יו ,סעיצַאניבמָאק עקיד

 -ַאבמַא םעד ןטיירגוצ ,ןריקנַאב יד טימ ךיז ןסַײרמורַא ,לַאנידרַאק

 -ירעטכיד ןופ ןרָאי ךיוא רעבָא ןענַײז סָאד .ןעמענפיוא סרָאדַאס

 רעלעמקנעד עזעידנַארג יד ןשיװצ טסַארטנָאק רעד .תומלש רעש

 -גָאט טלָאמעד טָאה ןעמ סָאװ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעשימיור רעד ןופ

 ףיוא דרע ןוא דמַאז רעטנוא ןופ טכַארבעגסױרַא רעדיו ךעלגעט

 טרילומיטס טרַאװנגעק רעשימיור רעד ןוא ,ַײש רעקיטכיל רעד

 עכעלשטנעמ יד ןופ קילבנָא רעד :קנַאדעג ןַײז טפיטרַאפ ןוא

 םיא ןיא ףיוא טקעװ ןסערעטניא ןוא ןשינעלגנַאר ,ןטפַאשנדַײל

 -נרעוו רעקרַאטש רדסכ ,עקידנענערב יד :;טנַאלַאט ןשיריטַאס ַא

 -- םייה רעניװעשזנַא ןַײז ךָאנ ,ךַײרקנַארפ ךָאנ טפַאשקנעב עקיד

 ףיוא ןקריוו סָאװ ,רענעט עקידנריר עַײנ קיריל ןַײז ןיא טניפעג

 .רעלטַײצטימ ענַײז ףיוא יוװ רעקינייו טינ טייקידוועליפ רעזדנוא

 "ףעמיטרעטלַא עשימיורק :קרעװ עדייב ענַײז ןפַאשַאב ןרעוו ױזַא

 ."רעודַאב, ןוא

 ןביז זיולב ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג יעלעב-יד זיא 1560 ןיא

 רבק ןַײז וליפַא זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד .רָאי קיסַײרד ןוא

 -רעביא ַײב .ןביײלברעביא טינ זדנוא לָאז זירַאּפ ןופ םַאד-רטָאנ ןיא
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 ןבילבעג .ןדנּוװשרַאפ רע זיא טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ןטעברַא-יוב

 ,רעדיל ענַײז ןענַײז

 -ער ןופ שטנעמ רעד זדנוא וצ טדער רעדיל עקיזָאד יד ןופ

 ןבָאה ןופ טפושיכרַאפ יו שממ זיא סָאװ ,שטנעמ רעד .סנַאסענ

 עריא טימ טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד ,אפוג ךיז טקעדטנַא

 -ישע רעכעלטסעמסיוא-טינ ריא טימ ,ןטייקכעלגעמ עכעלדנעמוא

 םעד טימ ,עילָאכנַאלעמ רעטכַײל ַא טימ לופ ךיוא רעבָא ,תור

 ,שטנעמ רעד .טייהשטנעמ רעד ןופ ןצענערג יד רעביא ריּפשסיױרָאפ

 ךיז טליפ ,ןטייקנדנובעג עטסעפ עקירָאיטנזױט ןופ ןסירעגסױרַא

 טרעטסַײגַאב ןוא לעּפתנ ץנַאג ךָאנ ,ךיז טימ ןיילַא לָאמ ןטשרע םוצ

 רעבָא .טייקסיורג רענעגייא ןוא טייהיײרפ רענעגייא ןַײז רעביא

 סָאװ ,טײקנַײזנײלַא רעד רַאפ רעטיצ ןטשרע ןטימ קיטַײצניײא

 -טײקמַאזניא עקידנעמוק יד ןופ ץָארּפש םעד ךיז ןיא טגָארט

 -עג ןקידנעמיושרעביא םעניא רעיורט ןּפָארט רעד ןופרעד .ןקערש

 ...טייהַײרפ ענעגייא יד טנגעגַאב רע ןכלעוו טימ ,ליפ

 רעלטַײצטימ ענַײז יו רעקרַאטש רשפא טריּפש יעלעב-יד

 יד ןוא :זיורבפיוא ןדעי רעטניה טמוק סָאװ ,ןכייצגערפ םעד

 -כיד ןטכע ןדעי ןופ קהבומ ןמיס רעד -- עדייב ןשיוװצ גנונַאּפש

 .ערעדנַא ַײב יו שיכיזניא רעמ ,רעשיריל םיא ַײב זיא -- רעט

 טנעָאנ ,קידעבעל ױזַא טנַײה ךָאנ זדנוא טכַאמ רשפא סָאד ןוא

 ,גנוטכיד ןַײז קידוועקריװ ןוא

 ייוצ :ןטענָאס סקעז קרעװ סיעלעב-יד ןופ ןעגנערב רימ

 -ַאטיא ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעטשרע רעד ."עווילָא; ךוב ןופ

 -יגירָא רעד רַאפ ךיוא קיטַײצניא רעבָא ,רענַאשז ןקידנריזינעיל

 עשינָאטַאלּפ יד רַאפ -- רעטייוצ רעד ,רעטכיד םענופ טייקלענ

 -ָאלפ ןַײז ןיא סרעדנוזַאב ,סנַאסענער ןיא ןענַײז סָאװ ,ןעקנַאדעג

 עשימיור, ךוב ןופ .עדָאמ ןיא קרַאטש ןעוועג דָאירעּפ רעניטנער

 סיוא טוג טקירד סָאװ ,טענָאס ַא רימ ןעגנערב ?רעמיטרעטלַא
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 סָאװ ,םעד ןשיװצ טסַארטנָאק ןכרוד ענעפורעגסורַא ,תונויער יד

 -- ?רעױדַאב, ןופ ןוא .ןרָאװעג זיא סע סָאװ ןוא ןעוועג זיא םיור

 -ַאב םעד --- םייה רעד ךָאנ שינעקנעב טימ לופ ןטענָאס ייווצ ןבעל

 ,"סילוא יו ןרָאפעג טַײװװ זיא סָאװ;ק ,ןַאֿפמ ןגעו טענָאס ןטמיר

 "שרַאװַאנ ןוא ךַײרקנַארפ ןופ רעליש עלַא סָאװ ,טענָאס םעד

 ךָאנ ןעמ ףרַאד יצ .גָאט ןקיטנַײה םַײב קינייוונסיוא ףיוא ןענעק

 זיולב טינ טַײװ ךָאנ זיא לָאר סיעלעב-יד זַא ,היאר ערעסעב ַא

 םענעגייא טימ דימת ךָאנ טכיול ןרעטש ןַײז זַא ןוא עשירָאטסיה ַא

 ,גנוטכיד רעשיזייצנַארפ רעד ןופ למיה ןפיוא טכיל

0, 
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 ךוב םענופ ןעננוצעורעביא יד וצ

 ָאנוה רָאטקיװ ןופ "ןויטָאמ עשילַאטנעירָא,

 זיא (:165 006ח12165 +) ?ןוויטָאמ עשילַאטנעירָאק ךוב סָאד

 רעד ןופ עּפָאריײא רעביא ןעוו ,1828--1826 ןרָאי יד ןיא ןבירשעג

 -ירג ןופ ןרעטש רעד טרעקַאלפעג לעה טָאה "ץנַאילַא רעקיליײה,

 ענעטירשעגרָאפ ךס ַא רַאפ .גירקיגנוַײרּפַאב ןלַאנָאיצַאנ ןשיכ

 ןופ םיתמה-תיחת ַא יװ ןעװעג סע זיא ךַײרקנַארפ ןיא ןשטנעמ

 ,ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןעגנונָאמרעד ,ןפירגַאב ,ןטלַאטשעג עלַא יד טָא

 ףיוא טרענרעד ןוא טעוװעדָאהעגפיוא ,טסַײג רעייז עכלעוו ןופ

 ,דניּפ ןוא ּפמילָא .הקיני ןַײז ןגיוצעג טָאה ,רוטלוק רעשיטסינַאמוה

 יד ןופ סױרַא ןענַײז סָאבסעל ןוא סָאיכ ,סענָאּפעלעּפ ןוא ןעטַא

 ַא ןרָאװעג ןוא ןעגנַאזעג עשידָאיזעה ןוא עשירעמָאה ןופ ןטַײז

 -רָאי ךרוד ,ענעי ןבָאה םעד טימ ןעמַאװצ רעבָא .טייקכעלקריוו

 ,ערעטיירב ,ערעדנַא ןפורעגסיורַא ןעמענ עטקיליײהעג רעטנזיוט

 עשיטסינַאמוה ךיז טָאה םזינעלעהליפ ןיא .תונורכז ערעטנעָאנ

 -ימער עקיטנַא ןוא ןליפעג ערַאטינַאמוה טימ טשימעגסיוא גנודליב

 ןָארַײב ןופ סדנַאלנכירג יד; -- .,ערענָאיצולָאװער טימ ןצנעצסינ

 רעטניה ."רעטומ רעזדנוא ןוא רעטסעווש רעזדנוא ,רעמָאה ןופ ןוא

 -לַא רעד רַאפ טכַאװעגפיוא זיא סָאװ ,סערעטניא ןקידלַאװעג םעד

 ,ללכב חרזמ ןטנעָאנ ןֹרַאפ ןוא רוטלוק רעשיכירג רעַײנ ןוא רעט

 רעד ןיא ךיוה רעקידנשירפרעד רעַײנ רעד טריּפשעג ךיז טָאה

 .ןסערגנָאק רענָארעװ ןוא רענַאילבויל ,רעניוו יד ןופ טכַאנ רענשוד

 ,ןליּפָאמרעט יד ןופ רָאנ טינ גנוצעזרָאפ ַא ןעוועג זיא יגנָאלָאסימ

 טינ ןכַײלגרַאפ טקעוװעג טָאה סירַאצָאב ןוא ימלַאװ ןופ ךיוא רָאנ

 ..שָאה טימ יווװ סַאדינָאעל טימ ױזַא

30 



 -עג גנוגעװַאב עשירַארעטיל ַא זיא לָאמ ןטשרע םוצ טינ

 -ָאטסיה עטלצרָאװרַאפ-ףיט ,עקיטכעמ רַאפ קורדסיוא רעד ןרָאװ

 רעקיגנַארטשרע ןַא -- לָאמ ןטשרע םוצ טינ ןוא :ןסעצָארּפ עשיר

 ןעמָאנ רעד .גנולקיװטנַא ןוא םוקפיוא רעייז רַאפ טנעמורטסניא

 רעצרעה יד זיולב טמערַאװעג טציא זיב טָאה סָאװ; ,דנַאלנכירג

 -ןדניברַאפ ןוא ןסַאמ יד ןיא קידנעגנירדנַײרַא ,זיא ,"רעטכיד ןופ

 רעמ .חוכ ַא ןרָאװעג ,סעיצַאריּפסַא ענעגייא ערעייז טימ ךיז קיד

 -בלַאה ,ןבורח םעניא רבק סנָארַײב ןופ ךיז טיצ םעדָאפ ןייא יו

 ןשינָאי ןופ גערב ןפיוא לטעטש ןטקיטסעּפרַאפ-רעביפ ,ןטנערברַאפ

 .זירַאּפ ןיא ץַאלּפ-ליטסַאב ןפיוא ענָאלָאק-ילוי רעד וצ זיב םי

 -רַאפ ןופ ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא זיא םזינעלעהליפ רעד

 -עװַאב עקיטסַײג עטסטיירב יד ןרָאװעג טרעדנוהרָאי םענעגנַאג

 עגנוי ייס ,רעקיסַאלק עטקיטעּפשרַאפ ייס,; :ךַײרקנַארפ ןיא גנוג

 -יפעג ,סרעלדנעטשפיוא יד ןופ הרובג יד ןעגניזַאב רעקיטנַאמָאר

 :עיזעָאּפ רעייז רַאפ סעמעט יד טנעירָא ןיא ןוא דנַאלנכירג ןיא ןענ

 יורפ ,יעג ,ןיטרַאמַאל ,יניוו ,ןיװַאלעד ,סנָאּפ-עד ,ָאריג ענעיוו

 ךַײרקנַארּפ ןציילפרַאפ -- עיסרעמעל ,ןערבעל ,לַאשיּפ ,יטסַאט

 טעשזוס ַא יװ סיוא טבַײלק עימעדַאקַא יד .ןזרעפ ערעייז טימ

 -נכירג ןופ טײקיגנעהּפָאמוא יד סרוקנָאק-עיזעָאּפ ןכעלרעי ריא רַאּכ

 ןופ רעדילסקלָאפ ענַײז 1824 ןיא טכעלטנפערַאפ לעירָאפ .דנַאל

 -נַאזעג עשירעגירק ,רעדיל עשיטפעלק ,דנַאלנכירג ןקיטַײצטנַײה

 טשרעקָא יד ןופ ךיז טריריּפסניא יניוו .רעדיל-הנותח ,ןסנַאמָאר ,ןעג

 רעד ףיא -- עמירעמ .עינעש ןופ קרעװ ענערָאװעג טנַאקַאב

 יד ןיא ,שיכירג ענרעדָאמ סָאד ןענרעל טמענ --- לעירָאפ ןופ הצע

 (1 ..סעיגעלע עשינעסעמ, יד ןעמ טרימַאלקעד ןענָאלַאס

 -סיוא דלַאב גנוגעווַאב יד זיא ,ןעמוקפיוא םַײב שירַארעטיל

 טניז רוטַארעטיל רעשיזייצנארפ רעד ןיא םזיטָאזקע רעד, :ַאדרושז (
 .174 זײז ."ןַאירבָאטַאש
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 םזינעלעהליפ רעד זיא ..ףמַאק ןקידנרעטַאמסיוא ןגנַאל רעייז ןיא

 רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג ,ךַײרקנַארפ ןיא לכ-םדוק ,דנַאלסיױא ןיא

 ,קיטילָאּפ רעלעיציפָא רעד ךרוד טּפשמרַאפ .רַאּפשנָא רעשילַארָאמ

 ןופ םָארטש ַא ךרוד טציטשעגרעטנוא טריּפשעג ךיז ייז ןבָאה

 רעטעּפש רעדָא רעַירפ טזומעג טָאה סָאװ ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד

 ךיז ןבָאה ייז .קיטילָאּפ רעייז ןרעדנע וצ ןעגנוריגער יד ןעגניווצ

 סעיצַאטסעפינַאמ יד ךיז ןבָאה רָאי וצ רָאי ןופ .ןעוועג העוט טינ

 ןעמ .טרעמעג רדסכ רעכיב יד ,ןרושָארב יד ,דנַאלנכירג תבוטל

 -ַאב ,קרעוו עשירָאטסיה ,ןרַאומעמ ,ןעגנובַײרשַאב-עזַײר טניפעג

 תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןגעוו ןסקעלפער ,ןקרעמַאב ,ןשינעטכַארט

 ,סעדָא ,רעדיל סױרַא ןעמוק רעבָא רקיע רעד .דנַאלנכירג טימ

 ןלעטסיּפע ,ןכירג יד וצ ןלעטסיּפע ,ןלעטסיּפע עשיטעָאּפ ,ןבמַאריטיד

 עכָאּפע רעד ןופ רעטסַײג עטסערג יד .עּפָאריײא ןופ םיכלמ יד וצ

 רָאטקיױװ ןופ רעדיל יד .דנַאלנכירג רַאפ קרעוװ ערעייז ןיא ןפמעק

 -נַארעב ןופ רעדיל יד ךיוא יוװ ,ןּפיל סנעמעלַא ףיוא ןענַײז ָאגוה

 -עד ,"ןקיטנָאמ, ענַײז ןיא וועב-ןעס ,"סנַאמרַאק ןיא לַאדנעטס .עשז

 דיװַאד ,"ָאיצס ףיוא הטיחש יד, דליב ןטמירַאב ןַײז ןיא ַאורקַאל

 -יכירג, םעד ןיא רעדָא ,?סירַאנַאק ןופ טסויב, ןַײז ןיא רעשזנַא'ד

 ןדָאזיּפע ןופ ךיז ןריריּפסניא "סירַאצָאב ןופ רבק ןפיוא ףַאלקש רעש

 ןוא טייקשידלעה יד ןריציפירָאלג ,דנַאטשפיוא ןשיכירג םענוּפ

 -ָאטיל יד ,סערויװַארג יד ,רעדיל יד .רעפמעק ענַײז ןופ טײקלבָאנ

 עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא זיב ןַײרַא ןעגנירד ךעלדליב יד ,סעיפַארג

 (2".רעפרעד

 סױרַא ךיז ןבייה םָארטש ןשירעפַאש ןסיורג םעד טָא ןיא

 -עטיל רעד ןיא :קרעוװ ייווצ ,ןעמענ עטנָאמרעד ןביוא ייווצ יד

 ןכירג יד רַאפ, :חוכ ןשיטילָאּפ ,ןכעלטפַאשלעזעג ַא וצ ןסקַאװעג

 -ליפ רעד ןוא גירק-טיײקיגנעהּפָאמװא רעשיכירג רעד, : סָארדעק .ַא (2

 ."ךַײרקנַארּפ ןיא םזינעלעה
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 טיּפשמ ףיט גירק-טיײקיגנעהּפָאמװא רעשיכירג רעד טָאה רוטַאר

 טָאה ַײרעלָאמ רעד ןיא .ָאגוה רָאטקיװ ןופ גנולקיװטנַא יד ןעוועג

 ןוא ענייש יד ןופ םענייא וצ ַאורקַאלעד ןעשזיע טריריּפסניא רע

 עַײנ ַא טנפעעג טָאה סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ קרעוװ עסיורג

 -ָאמ עשילַאטנעירָאא זיא רעטכיד ןרַאפ .טסנוק רעד ןיא עכָאּפע

 סָאד ןיא רעלָאמ ןרעטלע רָאי ריפ םיוק ןרַאפ .ביײהנָא ןַא "ןוויט

 ,ןכיירגרעד ענַײז ןופ רענייא --- (2'ָאיצס ףיוא הטיחש יד; דליב

 עסיורג יד ךרוד רעטעּפש ךיוא ןרעוו טלקנוטרַאפ טינ טעװ סָאװ

 .ןבעל ןשירעלטסניק ןקידרעּפכורפ ַא ןופ ןעגנופַאש

 יד ןופ םענייא ןופ ןעמונעג זיא דליב םענופ טעשזוס רעד

 עקידתוירזכא יד :דנַאטשפיוא םענופ ןשינעעשעג עשיגַארט עמַאס

 רעביא 1822 לירּפַא ןיא טריפעגכרוד ןבָאה ןקרעט יד סָאװ ,הטיחש

 -ַאש עקיטכיזרָאפ קילדעװ .סָאיכ לזדניא םענופ גנורעקלעפַאב רעד

 קיצנַאװצ ןוא יירד רעביא טעגרהעגסיוא טרָאד ןעמ טָאה ןעגנוצ

 רעטנזיוט ייז ןשיװצ ,טנזיט קיצפופ רעביא ןוא ןשטנעמ טנזיוט

 -ַאלקש ןיא טפיוקרַאפ ןוא טריטרָאּפעד ,ןעיורפ עגנוי ןוא ךעלדיימ

 -סיוא ַאורקַאלעד טָאה ,1824 ןיא ,רעטעּפש רָאי ייווצ םיוק .ַײרעפ

 -עטניא יד טלסיירטעגפיוא שממ טָאה סָאװ ,דליב ןַײז טלעטשעג

 ןופ הוכ ןכרוח וה .טעשזופס ןַײז ךרוד ןה טלעװ טלעוטקעל

 -ָאפעג טָאה טעשזוס רעסיורג רעד .גנוקיטלַאטשעג רעשירעלטסניק

 -טסנוק ןוא -טלעוו עַײנ סָאד .ןעלטימ-קורדסיוא עסיורג טרעד

 עמעט רעד ןופ טײקנדָאלעגנָא יד .טעשזוס ןסיורג ַא -- ליפעג

 יז סָאװ ,סעיצָאמע עפיט יד ,טעטילַאוטקַא עקידנענערב ריא ןוא

 ןבָאה ,רעלטסניק םענופ טנַאה יד טריפעג ןבָאה ,ןפורעגסיורַא טָאה

 -ָאלָאק יד ,חוכ ןוויסערּפסקע ןקידלַאװעג םעד ערטילַאּפ ןַײז ןבעגעג

 םעַײנ םעד ןריזילַאטסירק וצ ןפלָאהעג ןבָאה ;גנונַאּפש עשיטסיר

 ךיוא ַאורקַאלעד ןעניד ןָא טציא ןופ טעװ סָאװ ,ןפוא-קורדסיוא

 ,זירַאּפ ןיא םואייזומ-רװול ןיא (3
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 עשירעלטסניק יד :טרעקרַאפ ןוא .רעדליב ערעדנַא ענַײז רַאפ

 ןױש ןבָאה עכלעוו ,עיזיו עשיטסירָאלָאק עַײנ יד .,ןשינעכוז

 ןעניפעג וצ םיא ןסיוטשעג ןוא רעטסַײמ ןלַאינעג םַײב טריויעג

 ,ןטַאװקעדַא ןַא טימ טקַאטנָאק םעניא ןבָאה ,קורדסיוא ןַא ייז רַאפ

 טריזילַאער טנַאקעג טעשזוס ןקידנרינימָאד טַײצ יד ןוא ןסיורג

 .ןטסמוקלופמַא ןוא ןטסקרַאטשמַא ןרעוו

 זיב טריפרעד ָאד זיא ןברַאפ יד ןופ חוכ רעוויסערּפסקע רעד

 טינ לָאמ ןייק רעבָא טייג רע .םזיסקָארַאּפ ןופ ץענערג רעד וצ

 טרעטשעצ םערוטש רעשיטסירָאלָאק רעד .ץענערג יד טָא רעבירַא

 -ָאּפמָאק ןַײז ,דליב םענופ טײקנסָאלשעג עטסקינייװעניא יד טינ

 ןוא רעקרַאטש ךָאנ םעד ךרוד טרעװ יז .עינָאמרַאה עלענָאיציז

 םעניא קורדסיוא םוצ טלוב סרעדנוזַאב טמוק סָאד .רעקידוועקריוו

 -לטימ רעד ןופ טייקלעה עשיטעָאּפ יד :דליב םענופ טנורגרעטניה

 ןקעלפ עיולב טימ ,רעלעג-ךעלסַײװ רעד ןוא טפַאשדנַאל רעשידנעל

 סױרַא ןעגנערב למיה רעטרעדורעגפיוא ,רענעסירעצ ןסַאּפ ןוא

 רעד רעבָא .קיגַארט יד רעקרַאטש ךָאנ טסַארטנָאק רעייז ךרוד

 רענעטלעז ַא ןיא ףיונוצ קיטַײצנײא ךיז טסיג טסַארטנָאק רעקיזָאד

 סנקלָאװ יד ןופ לעג םענדָאמ םעד ןשיווצ ןברַאפ ןופ עינָאמרַאה

 עּפורג רעלַארטנעצ רעד ןיא .רעבַײל יד ןופ לעג ןעמערַאװ םעד ןוא

 ןיא טמערָאעגמורַא יורפ ןוא ןַאמ -- ןטלַאטשעג ייווצ יד ןופ

 עטצעל ריא עינָאמרַאה יד טניפעג -- הטיחש רעד ןופ ןטימ

 עשיטסירָאלָאק יד רעטַײײװ טריפ ןַאמ ןופ ףוג רעלעה רעד .תומלש

 רָאה ןוא טיוה עלעקנוט יד תעב ,סקניל עּפורג רעד ןופ ןכַאלפ

 ,עסַאמ רערעלעקנוט ךס ַא רעד ןופ סױרַא ןסקַאו יורפ רעד ןופ

 םיא ןופ ךיז ןסייר סע סָאװ ,לקנוט רעד ,רעטַײר ןכרוד טרינימָאד

 שזַאזיּפ רעד .טנעה-ןעיורפ ענעכָארברַאפ שואי ןדליוו ןיא סױרַא

 -דנעצ ןופ ךשמב ןעוועג עיּפשמ קילעפוצ טינ טָאה דליב םענופ

 .ײרעלָאמ-טפַאשדנַאל עצנַאג יד ןרָאי רעקיל
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 דיל ַא "ןויטָאמ עשילַאטנעירָאק ןיא טָאה ָאגוה רָאטקיװ ךיוא

 -ליש רעטכיד רעד ."דניק סָאד; :סָאיכ ףיוא הטיחש רעד ןגעוו

 ,לזדניא ןפיוא ןעוו טלָאמעד ,הטיחש רעד ךָאנ טנעמָאמ םעד טרעד

 ןבילבעג ןענַײז ,טסיוװרַאפ ןוא טיוט ןופ ןגַײװש סָאד טשרעה סע ווו

 וצ ךוּפיהל .דניק ַא ןוא םולב ַא :ןבעל ןופ ןרוּפש ייווצ זיולב

 דיל סָאד זיא ,שיגַארט ןוא שיטעטַאּפ זיא סָאװ ,דליב סַאורקַאלעד

 רעד ןיא עטסקרַאטש עמַאס יד וצ טינ טרעהעג ןוא שיגעלע רעמ

 ןעגנומיטשטנורג יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעבָא זיא'ס .גנולמַאז

 עשירעפַאש ענַײז רַאפ ןוא דָאירעּפ םענעי ןיא רעטכיד םענופ

 -נָאק עטריּפורגפיונוצ ףיוא טיובעג זיא דיל עצנַאג סָאד .ןדָאטעמ

 ןוא גנורעטשעצא עקיטציא יד ןלעטשנגעקטנַא ךרוד :ןטסַארט

 -ןַיוו ןקידהוװלש ןופ דליב םענעזעוועג סָאװ רָאנ םעד "רעיורט

 ןיפ ןדָאהַארַאק; ןוא "ןענָאיליװַאּפ עקידנטָאש; ענַײז טימ לזדניא

 רעד ןביוהעגסױרַא טלוב סרעדנוזַאב טרעוו ,"ךעלדיימ עקידנצנַאט

 רעד ."ךרוד .ַאד ןענַײז ןקרעט יד; זא .,םעד ןופ טאטלושר

 עטצרַאװשעג רעַײּפ יד ןוא דניק ןקיגיואיולב ןשיוװצ טסַארטנָאק

 ,םולב רעסַײװ רעד ךרוד ןכָארטשעגרעטנוא רעמ ךָאנ טרעוו טנעוו

 ,"הטיחש רעד ןיא ןרָאװעג ןסעגרַאפ, ,דניק סָאד יװ ,זיא סָאװ

 ַײרד עקידרעטַיײװ יד ןיא ןָא ךיז טבייה ייר עשירעדליב עַײנ ַא

 טלעטשעגנגעקטנַא טרעוו טייקכעלקריוו רעשיכירג רעד : סעפָארטס

 -רַאװש יד ןופ טעטילַאער רעד :טײקשיטסַאטנַאפ עשילַאטנעירָא יד

 עשינַאריא ןופ שזַארימ רעד -- תוברוח עטנערברַאפ ןוא טנעוװ עצ

 ףרַאד דרעפ קידנריּפָאלַאג ַא סָאװ ,רעמייב ערַאדנעגעל ,סעיליל

 ;ןטָאש רעייז רעטנוא ןופ ןעמוקוצסורַא ידכ ,רָאי טרעדנוה ןפיול

 ךיז ןציירק ,ףיונוצ ךיז ןפערט ןעייר עדייב ןוא .לגייפ-רעדנּוװ ןּופ

 -ןטיימורט ַא יו ,דיל סָאד טריזעטניס סָאװ ,הרוש רעטצעל רעד ןיא

 -לדיפ עשיגעלע יד ןיא ןסירעגנַײרַא טַאהעג ךיז טלָאװ לַאשפיוא

 סע סָאװ ,עגַארפ רעד ףיוא דניק עשיכירג סָאד ןעו :רענעט
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 ,ןינ :טרעפטנע ,ףושיכ ןצנַאג םעד טָא ןופ ,סע טסייה ,ליוו
 .."ןליוק ןוא רעװלוּפ רָאנ ליוו'כ ,דנַײרפ ןַײמ

 זיא ָאגוה רָאטקיװ ןקירָאי-קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ,ןגנוי ןרַאפ

 ןופ בייהנָא רעד םורַא ױזַא גירק-טייקיגנעהּפָאמוא רעשיכירג רעד

 טשרעוצ ןענַײז קלָאפ ןשיכירג םוצ סעיטַאּפמיס ענַײז .רעק ַא

 גנורערַאפ רעד ךרוד -- ערעדנַא ךס ַא ַײב יװ -- ןפורעגסיורַא

 רעד ןופ "דנַאלרעטָאפ ערעַײט ןוא עטמירַאב סָאד טָא; רַאפ

 ,ץלַא רַאפ רעגַײנ רעד ךרוד ךיוא יוװ ,רוטלוק רעשַיעּפָאריײא

 טסַײר דלַאב רעבָא .ךעלדמערפ ,שיטָאזקע ,שילרעטסיוא זיא סָאװ

 ,טלעוו עלַאער יד ,טייקכעלקריוו עכעלטכישעג יד ןַײרַא ןיוש ךיז

 גנוטכיד -ךעלהשעמ רעטמיורטעגסיוא רעד ןיא ,לָאמ ןטשרע םוצ

 םיא ןָא טציא ןופ טעװ סָאװ טעטילַאער יד .טעָאּפ ןגנוי םענופ

 ןיא ןעיצטימ םיא רעקרַאטש ץלַא ןוא ןזָאלרַאפ ץנַאג רעמ טינ

 ןַײז רַאפ טַײטַאב ןסיורג ןופ רשפא זיא'ס ןוא .גנוגעווַאב ריא

 סָאװ ,טעטילַאער יד טָא זַא ,גנולקיװטנַא רעקידרעטַײװ רעצנַאג

 ;עכיוו סָאד ןריר וצ לגוסמ ןעוװעג רעטקַארַאכ ריא בילוצ זיא

 -ימער עשיטנַא ףיוא ןַײז ןוא רעטכיד ןופ ץרַאה עלופדיילטימ

 ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןעמוקעג זיא ,טסַײג ןטרענרעד ןצנעצסינ

 ערעייז ןגעק עטקירדרעטנוא ןופ ףמַאק ַא ,טייהיירפ רַאפ ףמַאק ַא

 רעד ןיא ןבירשעגנַײרַא ךיז טָאה סָאװ ,ףמַאק ַא ,רעקירדרעטנוא

 -רָאפסנַארט עריא ןוא עטכישעג רעד ןופ עיניל רעקידנגיײטשפיוא

 .תוחוכ עקידנרימ

 "עוו ַײב ,רעטכיד ןרַאפ טמוק טעטילַאער עקיזָאד יד ,סיוועג

 -כעמ רעקידנריניצולַאה וצ זיב ןייגרעד טעװ ןוימדה חוכ רעד ןעמ

 ןופ גנוצוּפרַאפ רעשיטנַאמָאר רעצנַאג רעד ןיא טדיילקרַאפ ,טייקיט

 גונעת ןלעוסנעס ןתמא ןרעסָאװ טימ ,ָא .םישובלמ עשיטָאזקע

 -לדיא עקידנעשטשילב יד טָא טימ רעטכיד רעד ךיז טליּפש

 -דלָאג ןוא ןיז-ילכ ענעטלעז יד טימ ,רעדנעבזדלַאה יד ןופ רענייטש
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 ,טיזיוקער ןשיטנַאמָאר ןצנַאג םעד טָא טימ ,ןבעוועג ענעטּפָאהַאב

 -ַאגילבָא עכלעזַא ןלעפ טינ ,ךעלריטַאנ ,ןענָאק'ס ןכלעוו ןשיװצ

 ןענַאגַאטַאא עטקעלפַאב-טולב ןוא ןלַאשזניק יו םיצפח עשירָאט

 ןצנַאג ןיא ָאגוה רָאטקיװ ךיוא זיא ױזַא ,ַאורקַאלעד רעגנוי רעד יו

 -גרוכישרַאפ יד ןוא טייקיברַאפ רעשיטסַאטנַאפ רעד ןופ טשיורַאב

 רעד ףיונוצ ךיוא טביילק ױזַא ,רעלָאמ רעד יװ .ןעמופרַאּפ עקיז

 סנפיוה -- !האנה רעסָאװ טימ -- רעדיל ענַײז ןיא רעטכיד

 לַאטעמ ,טקידנעלב ,טכליה ,טצנַאלג סָאװ ,ץלַא ,םילכ עשיטָאזקע

 רע .ןכורעגליווו עשיבַארַא ןוא ןיײבטנַאפלעה ,רענייטש ערעַײט ןוא

 -ערעטניא ָא-סָאד רָאנ זַא ,ןדערנַײא ךיז ליוו רע ,ןײלַא ךיז טרַאנ

 ךָאנ ןעגנַאפעג .עזומ ןַײז טריריּפסניא ָא-סָאד רָאנ זַא ,םיא טריס

 ןופ ןוא תועּפשה עכעלרעטומ יד ןופ טלעװ-ןעקנַאדעג רעד ןיא

 ץתמא יד רעביא רָאלק טינ רע זיא ,רעקיטנַאמָאר רוד ןרעטלע

 סָאד , זַא ,ןקיטכערַאב וצ ייז טכוז רע .רעדיל יד טָא ןופ רעגעװַאב

 טּפַאכרַאפ ןוא ,טּפַאכרַאפ םיא טָאה סָאװ ,לַאפנַײא ןַא םתס רָאנ זיא

 זיא רע ןעוו ,רעמוז םענעגנַאגרַאפ ,ןפוא ןכעלרעכעל ַא רָאג ףיוא

 עיציוטניא ןַײז .טינ טפלעה סע ..."גנַאגרַאפ-ןוז ַא ןקוקנָא ךיז סױרַא

 -רַאטש טקריוװ סָאיכ ףיוא הטיחש יד .קנַאדעג ןַײז יו רעפיט זיא

 גירק רעכעלקנעדנָא רעדע .תוגשה ענעמונעגרעביא יד יוװ רעק

 עשילַאטנעירָאא וצ המדקה ןַײז ןיא רע טבַײרש -- דנַאלנכירג ןיא

 רעד ..רעקלעפ עלַא ןופ ןקילב יד ןגיוצעגוצ טָאה --- "ןוויטָאמ

 עסיורג ןעז ךָאנ ןלעוו רימ .חרזמ ןפיוא טקוק טנעניטנָאק רעצנַאג

 ,רָאקעד ןקידוװעגנילק ןוא ןקיברַאפ םעד רעטניה ."ןשינעעשעג

 רעד טעזרעד ןעגנוריצ ןוא ןבלַאז ערעווש-קידחרזמ יד רעטנוא

 ןופ בַײל עטקעדַאב-דנּוװ סָאד רעמ ןוא רעמ ץלַא רעטכיד רעגנוי

 רעמ ןוא רעמ ץלַא םיא ןיא טנעקרעד רע .רעפמעק ןוא רעריטרַאמ

 אפוג םעד ךרוד ןוא -- ןכעלטכישעג םענופ רעגערט ןשיּפע םעד

 .ןרעוו ןשירעטכיד ןַײז ןופ ךיוא רעמ ןוא רעמ ץלַא
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 סרעטכיד ןיא סעצָארּפ םעד טָא ןייגוצכָאנ טנַאסערעטניא זיא'ס

 םעד ךעלדנע טגנערב ןירַאװַאנ ןופ טכַאלש-םי יד ןעװ .,ןפַאש

 ,ףמַאק ןשיכירג םעניא רעק ןטרַאגעג ןוא ןטפָאהעג גנַאל יױזַא

 םעד "ןירַאװַאנ; דיל ןקימַאלּפ ןַײז וצ ָאטָאמ ַא יו ָאגוה טמענ

 עעדיא ןַא םיוק אמתסמ טָאה רע ."רעסרעּפ, סליכסע ןופ ףורסיוא

 וצ טריפרעד ןבָאה סָאװ ,ןטעטילַאער עכעלטכישעג עַײנ יד ןגעוו

 גנורזחרעביא ןַא יױוַא טינ זיא סָאד זַא ,טליפ רע רעבָא .ןירַאװַאנ

 ,יאדווא ...ךַאבַײל רעביא גיז ַא יוװ ַאנימַאלַאס ַײב טכַאלש רעד ןופ

 ,רענעט ןוא רעדליב ןופ םָארטש רעקיטכעמ רעד ,עיזַאטנַאפ ןַײז

 טרוכישרַאפ לכ-םדוק זיא .,טימעג ןַײז ןיא ךיז טלקַײק סָאװ

 -ַארַאק ,סערעלַאג ,סעטַאגערפ ןופ ןעמענ עקידוועגנילק יד ךרוד

 ,לנַאדעג רעטשרע ןַײז רעבָא .ןפיש ערעדנַא םינימה-לכ ןוא סעלעוו

 ןדנָאװעג ןענַיז עמעָאּפ רעד ןופ תורוש עקידרעַײפ עטשרע יד

 -גרָאצ ,עכעלרעה ליפ ױזַא טעמדיוװעג ןענַײז םיא סָאװ ,םעד וצ

 ָאגוה ןעמעוו וצ ןוא "ןויטָאמ עשילַאטנעירָאא ןיא סעּפָארטס עקיד

 ןופ ןעגנַאזעג, יד ןיא רעטעּפש ןרָאי טימ ןרעקמוא ךָאנ ךיז טעוו

 טינ .סירַאנַאק וצ ,ףמַאק-םי ןשיכירג ןופ דלעה םוצ ,?תושמשה:ןיב

 ןרַאפ גנורעדנּוװַאב יד -- רָאקעד ןרַאפ גנוקיצטנַא יד זיולב

 ַא זיא םזינעלעהליפ סָאגוה .רעטכיד םעד טריריעסניא רעפמעק

 ידנע טינ ךָאנ ןקידװעריּפש ןַײז ןיא רעבָא .טַײצ רעד ןופ ןכייצ

 ןטנוזעג ןוא ןטוג ןופ תועּפשה יד רַאפ ,ןטמערופעגסיוא קיטליג

 יו טעמתחעגנַײרַא רעפיט סנכייצ יד ןבַײלב טימעג םענעּפָא דימת

 סָאװ ןרעוו טעוו גנוקריווסיוא עלופ רעייז ןוא ערעדנַא ךס ַא ַײב

 .רערָאלק ץלַא רעטַײװ

 ןופ גנולמַאזרעדיל עטייווצ יד זיא "ןוויטָאמ עשילַאטנעירָא;

 ןענַײשרעד ןֿכָאנ רָאי ןביז ,1829 רָאי ןיא ןענישרעד ,ָאגוה רָאטקיװ

 עלַאקירעלק-שיטסילַאיָאר ענעי ךָאנ .?סעדַאלַאב ןוא סעדָא; ןופ

 "לַאטנעירָא זעל, זיא רעטכיד ןקירָאי-קיצנַאװצ םיוק ןופ ןעגנַאזעג
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 ןופ ,(4 "טכיל וצ ןטָאש ןופ טריפ סָאװ ,רעטייל, םעניא םורַא ױזַא
 רובג, םוצ ןוא "שנוע ןופ ךוב, םוצ "סעדַאלַאב ןוא סעדָאא יד
 ,לּפַאטש רעטשרע רעד -- "ןטייק ןיא

 א

 -יל ריפ "ןויטָאמ עשילַאטנעירָאא ךוב םענופ ןעגנערב רימ

 וצ היטנ סרעטכיד םעד ּפָא טלגיּפש "ענעגנַאפעג יד; :רעד

 רַאפ ליּפשַײבלוש ַא ןענַײז ?"ןענישזד יד, .טייקיברַאפ רעשיטָאזקע

 ייײז סיוא טוג טקירד ?םזַאיזוטנע; .טפַאשרעטסַײמ-זרעּפ סָאגוה

 ןַא ןשיװצ ןעגנולקַאװ-גנומיטש עשיטנַאמָאר ןוא טייקכעלדניפמע

 יד ןופ גירק ןטכערעג ןרַאפ גנורעטסַײגַאב רעקידנעמיושרעביא

 -ײנּפָא רעוויטקניטסניא ,רעקרַאטש טלָאמעד ןיוש רעד ןוא ןכירג

 רעד וצ ךָאנ טמוק סע עכלעוו וצ ,תומחלמ עקיטולב ןגעק גנוג

 -םישעמ ןויטקַא ןופ לעטשנגעקטנַא רעשיּפיט םזיטנַאמָאר ןרַאפ

 .רעטכיד ןטמולחרַאפ ןופ ןוא שטנעמ

 ןופ רעדיל עטסנעש יד ןופ סנייא זיא ,ךעלדנע ,"ַארַאזדַאל;

 -קַארַאכ עמַאס יד ןופ סנייא ייברעד ןוא "ןוויטָאמ עשילַאטנעירָא?

 עיזעָאּפ סָאגוה רָאטקיװ ןופ סעצָארּפ ןשירעּפַאש ןרַאפ עשיטסיר

 -ַאב ַאורקַאלעד טימ עקידתופתושב סָאד ּוװ ,דָאירעּפ םענעי ןיא

 -ערעטניא רעשרָאפ-רוטַארעטיל ןרַאפ ןוא ןרעפיט ךָאנ ַא טמוק

 טרַיורטסנָאק ױזַא -- רעדליב ענַײז ַאורקַאלעד יװ .טַײטַאב ןרעטנַאס

 -לופ ,עקידנגַײטשפיױא ,עגנַאל םורַא רעדיל ענַײז ָאגוה ךיוא

 רעלַאנָאט ןוא לעטשנגעקטנַא רעייז סָאװ ןלַאנָאגַאיד עקידוועגנילק

 -רַאפ רעייז רַאפ טנורגרעטניה-סנַאנָאזער ַא יו טקריװ טסַארטנָאק

 ןייא "ַארַאזדַאל; דיל םעניא זיא ױזַא .דָאלסױא ןלופ ןוא קרַאטש

 ןטלַאהעג -- סעּפָארטס ריפ עטשרע יד ךרוד ןבעגעג לַאנָאגַאײז

 עבַאגסױא רעַײנ ַא וצ טרָאװריפ ןַײז ןיא רעטרעװ סָאגוה רָאטקיװ (4
 ."סעדַאלַאב ןוא סעדָא, ןופ
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 -ַאעדיא ןַא ןופ טנורגרעטניה ןפיוא רענעט עלעה עשילָאקוב ןיא

 טָאה םזיטנַאמָאר רעִַירפ רעד יװ ,טפַאשדנַאל רעשיכירג רעטריזיל

 עלַארָאטסַאּפ עכעלדירפ טימ ןעװַארּפוצוצ ןענַאטשרַאפ ןייש ױזַא

 -טלַא ןופ סענַיור ןשיוצ סעדערעשט עקידנעשַאּפ ןופ סענעצכ

 ךיז טבייה עכלעוו -- לַאנָאגַאיד עטייווצ יד .ןעלּפמעט עשיכירג

 -ָארטס ףניפ עקידנגלָאפ יד ןענַײז --- לַאנגיס-לבמיצ ַא טימ יוװ ןָא

 רעדנַאנופ ךיז טיירּפש רערעדנַא רעד וצ זיב רענייא ןופ ּווװו ,סעפ

 ןקידנעשטשילב ,ןכַײר ןטימ רָאקעד רעשילַאטנעירָא רעד רעמ ץלַא

 .רענעט עלעקנוט ,עלעוסנעס ,ערעוװש ןיא טלָאמעג ,טיזיווקער

 -רוטַאנ ,תוטשּפ ןשיווצ טסַארטנָאק ,טעטילַאנָאט רעד ןופ טסַארטנָאק

 -יפַאר ןוא תורישע ,טכַאמ ןוא טַײז ןייא ןופ טײקמערָא ,טײקטנעָאנ

 ןסיוטש ןלַאנָאגַאיד עדייב זיב .רערעדנַא רעד ןופ סוסקול ןטרינ

 רעד ןופ טקנוּפ-עיצַאנימלוק ןיא ךרוד ךיז ןדַײנש ,ףיונוצ ךיז

 -נעלבוי ַא יו סױרַא טגנילק סָאװ ,עפָארטס רעקיצנייא-ןייא רעטצעל

 ,דרָאקַאסולש םענופ קיוּפפיוא ןקיטכעמ ןיא זָאעטָאּפַא רעקיד

 רעטשרע רעד ךרוד ךיוא טגנילק דרָאקַאסולש םעד טָא ןיא

 םעד ןעלדנַאװרַאּפ ןוא רעקרַאטש ץלַא ןרעו טעװ סָאװ ,ןָאט רעַײנ

 ןופ רעטכיד ןיא ָאגוה רָאטקיװ ןטמיטשעג שיטַארקָאטסירַא ןגנוי

 טעוו קיטנַאמָאר יד .טַײצ רעד ןופ ןעגנורעדנערַאפ עסיורג יד

 ןשיװצ .דיתע ןוא רבע ןעמענמורַא גנובלעווסיוא רעשיּפע ריא ןיא

 -סברַאהק עריא ,טרַאװנגעק ריא ןעניפעג דימת קיריל יד טעװ ייז

 רעיורט; ריא ,"תושמשה-ןיב ןופ גנַאזעג; ריא ,"רעטעלב עקיט

 ,טײקיטַײצלַא ןכב ןוא -ןָא ריא .?ָאיּפמילֶא ןופ
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 "רעמעלב עקיטסברַאה,
 ָאגוה רָאטקיװ ןופ

 לּפַאטש רעטשרע רעד זיא !"ןוויטָאמ עשילַאטנעירָאא ביוא

 זיא ,תוריח וצ תודבע ןופ ,"טכיל וצ ןטָאש ןופ רעטיילא רעד ףיוא

 סנטסיימ ןריטַאד רעדיל סנעמעוו ,"רעטעלב עקיטסברַאה, ךוב סָאד

 רעד טלָאוװס יו .לעטשּפָא ןימ ַא ,1820 בייהנָא ןוא 1829 ןופ

 עשירַארעטיל עסיורג יד ןשיװצ עזיוּפ-ור ַא ןענוגרַאפ ךיז רעטכיד

 -קיצנַאװצ ןוא טכַא רעד ּוװ ,רעטַאעט ןיא ייז טריפ רע סָאװ ,ןטכַאלש

 רעשיטנַאמָאר רעצנַאג רעד ןופ שאר רעטנעקרענָא ,ָאגוה רעקירָאי

 ןוא "לעװמָארקא ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ףירגנָא םוצ טפרַאװ ,עלוש

 רעדייא -- טלָאװ רע יו ,(1820 רַאורבעפ) "ינַאנרעה, רקיע רעד

 סנעמעוו ,ןשינעעשעג עקימיוש יד ןיא ןפרַאװנַײרַא ךיז טעװ רע

 טשרעוצ -- וויטַיוטניא ןוא שטשוטמ רשפא טליפ רע ןעמוקנָא

 רעבָא ,רעכעלביל ַא רעקנַײרַא ןַא .ךיז וצ רעקנַײרַא ןַא טכַאמעג

 ""רעטרינגיזער ןוא רעשילָאכנַאלעמ ַא קילב ַא; קיטַײצניא ךיוא

 לָאמ ןטשרע םוצ ןעוו .טנגוי רעטשרע רעד ןופ ץענערג רעד ףיוא

 םעד ןופ ָאכע ןַא ,ןייגרַאפ ןופ ליפעג ענטומס ַא סעּפע ףיוא טכַאװ

 ףיוא ."ןעוועג זיא סָאװ ,םעד ןופ רעמ ךָאנ רעבָא ,ָאד זיא סָאװ;

 -ָאר ןרַאפ סיז-ךעלקיטייו סע זיא רָאי קיסַײרד ןופ ץענערג רעד

 ןצרַאה םַײב טּפוצ'ס .ענורטס עקיטסברַאה ַא ןרירוצנָא רעקיטנַאמ

 רע סָאװ ,ןטַײז יד טָא ,בגא ןענַײז סָאװ; : ןּפוצ סיז ַאזַא זיא'ס ןוא

 ןטשרע םעד ,לַאפוצ םעד רעביא ייז טזָאל (ל .מ -- רבחמ רעד)

 ענעלַאפעגּפָארַא ?ןעמענטימ ןלעװ ייז טעוװ סָאװ ,טניוו ןטסעב

 יד ..רעטעלב עקיטסברַאה עלַא יו ,רעטעלב עטיוט ,רעטעלב

 ןעקנעד סָאװ רעבָא ,ןדַײל סָאװ ,ףַאשַאב םענופ ןטקעיבָא רעטנזיוט

381 



 ;טלַאפ סָאװ ,ןרעטש ַא :קעװַא טייג סָאװ ,םולב ַא :זדנוא םורַא

 ןסקַאװַאב-זָארג ַא :ךַאד ַא ןָא רעטסיולק ַא :;טייגרַאפ סָאװ ,ןוז ַא

 .ןשינעבעלרעביא עליטש ,סעיצָאמע עכעלנעזרעּפ ,עמיטניא ,"לסעג

 -- םענַאב-טייקכעלנעזרעּפ רעשיטנַאמָאר-תמא רעד ךעלריטַאנ ןוא

 רעדָא ,לרוג םעד ןכערב סָאװ ,ןליוו ןקרַאטש טימ ןשטנעמ יד טָא;

 -רַאפ סָאדש :קיטשנגעק סָאד יװ ןוא ."ןכָארבעצ םיא ךרוד ןרעוו

 ןופ טינרָאג ןסיוו עכלעוו ,ןטלַאטשעג עכַאװש יד טָא ןופ ןיײגַײב

 עביל ידע ,עביל יד ןוא "..גינעק ַא יצ ,דניק ַא ,טפנוקוצ רעייז

 ןּפָארט רעד ןוא רָאי קיסַײרד וצ עביל יד ,רָאי קיצנַאװצ וצ

 ..?קילג ךעלטיא ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ,רעיורט

 .טסנרע רעיײז וצ רעיורט םעד טָא ןעמענ טינ ףרַאד ןעמ ,ָא

 ןשידָאמ םוצ גָארטַײב רעד ,טפַאשקנעב עסיז ַא רעכיג זיא'ס

 טימ ָאד טגנילקרעד רע רעבָא ."טרעדנוהרָאי ןופ קיטייװטלעוו;

 סָאוװ ,ןזרעפא ןופ ,קיריל רענייר ןופ רענעט ערעטיול-רעבליז

 ףיוא סע טגָאז ָאגוה יװ ,"המשנ רעד ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןעמוק

 יבַא ,סע טרַא סָאװ רעבָא .ןפוא ןלעניגירַא סרעדנוזַאב ןייק טינ

 .ענייר ַא ןוא ערעטיול ַא זיא המשנ יד

 -גַײרַא ןַא םתס זיולב טינ ןענַײז ?רעטעלב עקיטסברַאה, לַײװ

 לקיטש ַא קיטַײצניײא ךיוא זיא'ס .ָאצעמרעטניא רעשיריל ַא ,רעק

 ןוא אפוג ךיז רעביא ןרעוװ:רערָאלק שינָאמרַאה ַא ,שפנה ןובשה

 ,תוריתס ענעגייא יד ןופ ךַײלגסיױא ןַא ,עיצולָאװע רענעגייא רעד

 יד ןופ םענייא, ,רעטָאפ ןַײז ןופ ןעמונעגפיוא ייז טָאה רע סָאװ

 רעטומ ןַײז ןוא "קילבוּפער רעסיורג רעד ןופ עקיליוויירפ עטשרע

 ,רעקיטנַאמָאר רוד ןצנַאג ַא ןופ תוריתס יד ןופ ןוא ."ןירעײדנַאװ יד;

 סָאװ ,גנַארד ןשיטנַאמָאר םענעגייא םעד ןוא ,רבע םוצ ןדנָאװעג

 .טפנוקוצ רעד וצ רעמ ןוא רעמ ץלַא רעבָא ,ךעלעמַאּפ טבערטש

 .קידנעגנירד רָאג זיב ןרָאװעג טציא זיא שפנה ןובשח רעד טָא

 ןבָאה דלַאב טעװ רעלטסניק רעד סָאװ ,םעד בילוצ ױזַא טינ
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 סָאװ ,םעד בילוצ רקיע רעד רָאנ ,רָאי קיסַײרד ענַײז טכיירגרעד

 -רָאי סָאד .רעטלע סָאד טָא טכיירגרעד טָאה טרעדנוהרָאי סָאד

 ןָא ךיז טבייה'ס ןכלעוו טימ ,דיל ןטמירַאב ןטיול סָאװ ,טרעדנוה

 ןיא ןעוו ...רָאי ייווצ ןעוועג טלַאק זיא ,"רעטעלב עקיטסברַאה;

 ןרָאװעג ןריובעג זיא ,טָאטש רעשינַאּפש רעטלַא ןַא ,ןָאסנַאזעב

 ענַײז ןופ םענייא וצ ןעגנַאגרעד טציא זיא סָאװ ןוא "...דניק ַא

 .1820 וצ ,ןעלּפַאטש עקיטכיוו

 ןבירשעג עלַא ןענַײז "רעטעלב עקיטסברַאה, ןופ רעדיל יד

 ןענישרעד רעבָא זיא ךוב סָאד .עיצולָאװער-ילוי רעד רַאפ ןרָאװעג

 ןופ טריטַאד ,טרָאװרָאפ םעניא ןוא רעטעּפש רָאי ַא טימ טשרע

 רעצנַאג רעד ,קיצילב ,ךיז טקעלּפטנַא ,1821 רעבמעווָאנ ןט4

 יד סָאװ גנורּפש רעד ,םעדכָאנ ןוא םעדרַאפ ןשיװצ דיישרעטנוא

 :רעטכיד םעד ןכַאמ טזָאלעג ןבָאה געט-ילוי ַײרד

 טקידלשטנַא ?ןוויטָאמ עשילַאטנעירָאפ וצ טרָאװרָאפ םעניא

 טריפעגנַײרַא טָאה רע סָאװ ,םיצורית עכעלגעמ עלַא טימ ,ָאגוה ךיז

 ןַײז ןיא ןשינעעשעג עשירעלטַײצטימ ןוא ןוויטָאמ עשיטילָאּפ

 ,ךיז רַאפ ןוא ערעדנַא רַאפ ןדיירסיוא יילרעלכ טכוז רע .גנוטכיד

 ,ךיז רע טקידלושטנַא "רעטעלב עקיטסברַאה, וצ טרָאװרָאפ םעניא

 ,ןויטָאמ עשיטילָאּפ ןייק ןַארַאפ טינ ןענַײז גנולמַאז רעד ןיא סָאװ

 טלָאװ רע סָאװ ןוא ,עשיטילָאּפ ןָא טפור ןעמ סָאװ ,עיזעָאּפ ןייק;

 ,הלילח ,רַאפרעד טינ ."עשירָאטסיה ןפורנָא יז לָאז ןעמ ,טלָאװעג

 טָאה רע רָאנ .ןיינ .רעדיל עכלעזַא ןבירשעג טינ טָאה רע סָאװ

 ךָאנ יז טעװ רע סָאװ ,גנולמַאז רעדנַא ןַא ןיא ןעמונעגנַײרַא ייז

 .ןכעלטנפערַאפ

 עקיזיורב עקיזָאד יד; .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה ָאגוה רָאטקיװ

 ,טכעלטנפערַאפ רעטעּפש רע טָאה "רעדיל עכעלטפַאשנדַײל ןוא

 טנגונגַאב זױלב ךיז רע טָאה גנולמַאז רעקידנגילרָאפ רעד ןיא

 "טרָאװ טצעל ַא ךָאנ; דיל קיצנייא ןייא ףוס םוצ ןבעגוצ ןטימ
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 ענַײז ןָא טגָאז רע ןכלעוו ןיא ,(1821 רעבמעוװָאנ ןופ טריטַאד)
 ענעלַאטעמ ַא עריל ןַײז ףיוא וצ רע טיג; ןָא טציא ןופ זַא ,דנַײרפ
 ."ענורטס

 ."רעטעלב עקיטסברַאה, ןופ ןעלווָאט יד ןשיווצ זיא םורַא ױזַא

 םעד ןוא "רָאי ייוצ ןעוועג טלַא זיא טרעדנוהרָאי סָאד,; ןשיווצ

 ןופ גנַאלקּפָא רעשיריל ַא רָאנ טינ טסַאפעגנייא "?טרָאװ ןטצעל,

 -זיב ןַײז ןופ עמוזער רעשיטּפילע ןימ ַא ךיוא רָאנ ,עכָאּפע ןַא

 םַײב -- סעּפולס ייוצ טלעטשעגקעװַא ;גנולקיװטנַא רעקיטציא

 ןפַאש ןוא ןבעל ןיא טינשּפָא ןטשרע ןופ ףוס םַײב ןוא בייהנָא

 רעד ךיז טעוװעריקרַאפ ןטצעל םעד רעטניה .ָאגוה רָאטקיװ ןופ

 ןיא רעמ דימת רעבָא -- ןגַאזגיז עקילָאצנָא רעביא -- געוו

 -ללוכ ןופ .ןעעשעג ןשירָאטסיה ןסיורג ןופ גנוטכיר-טנורג רעד

 טינ ךיוא ןעוו ,עקיטכעמ ,ענעעזעג-סיורג ןוא סעיײּפָאּפע עקיד

 -געייגסיורָאפ רעד ןופ ,דיתע םענופ תונויזח ,עטפיטרַאפ לָאמ עלַא

 .עטכישעג רעקיד

 קידנטערטעצ סָאװא ,עטכישעג רעקידנעייגסיורָאפ רעד ןופ
 .. טגעוװַאב סעּפע ,ןצעמש
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 עמעָאּפ רער וצ טרָאװכַאנ

 ירעלאו לַאפ ןפ 'םי םַײב םלוע םיב רעד;

 ירעלַאװ לָאּפ ןופ ןעגנופַאש יד ףיוא םישוריּפ גרעב יד ןשיווצ

 םַײב םלוע-תיב רעד; עמעָאּפ רעד טעמדיוועג קינייװ טינ ןענַײז

 ןוא ךעלדנעטשרַאפמוא סרעדנוזַאב זיא יז סָאװ רַאפרעד טינ ."םי

 רעשיטעמרעה ןוא רעלעקנוט טפָא רעד ןיא ,טרעקרַאפ .רעווש

 וצ "םי םַײב םלוע-תיב רעד; טרעהעג ירעלַאװ לָאּפ ןופ גנוטכיד

 לוא םישרפמ ןבָאה רַאפרעד עקַאט רשפא .עכעלגנעגוצ רעמ יד

 טגיל לסילש סנעמעוו ,טסקעט ןקיזָאד םעד ביל ןרָאטַאטנעמָאק

 רעד בילוצ לכ-םדוק רָאנ .ךשוח-ירה יד רעטניה ּוו-ץעגרע טינ

 "בַא לָאמוצ ,רענעדָאלעגנָא רעד ןשיוװצ עינָאמרַאה רעכעלרעדנּוװ

 -ָאמע רעקידעבעל ,רעפיט רעד ןוא טייקכעלקנַאדעג ,רעטקַארטס

 -כיד רעד .טייקשירעדליב רעקרַאטש ןוא רעַײנ ַא ןופ טיײקלענָאיצ

 -ייועניא ענעטלעז ַא ָאד טכיירגרעד ירעלַאװ לָאּכ רעקנעד-רעט

 רעניש רעד ךרוד ןגָארטעג ,ןָאט ןופ טייקכעלטַײהנײא עטסקינ

 עטצונַאב-קינייו עכלעזַא ,ןזרעפ עשיבַאליסַאקעד יד טָא ןופ קיזומ

 קיריל רעכיוה רעד ןופ ןוא ,רעטכיד עשיזייצנַארפ ַײב ענעפוררַאפ ןוא

 -ָארּפ עקיבייא יד טימ םינּפ לא םינּפ ןרירביוו ןכעלנעזרעּפ םַײב

 םתס ןעוועג טינ ןטכיד זיא ירעלַאװ לָאּפ רַאפ .ןַײז םענופ ןעמעלב

 הדובע: ןַא ,טעברַא עטריריּפסניא ,"עקילייה; ַא ןַײז לָאז ,טעברַא ןַא

 דעבָא ."ןטולָאסבַא ןטימ גנוטפעהַאב עשיטסימ; ַא זיא'ס ."השודק

 .תוקבד טימ ןָאט וצ סָאװ קינייו טָאה ?םזיציטסימ, רעקיזָאד רעד

 ןצענערג ענַײז רעביא זיב קנַאדעג םענופ גנונַאּפשנָא יד זיא'ס

 ענַײז ,"רעטכיד ןטלַאק ַאק ירעלַאװ ןפורעגנָא טּפָא טָאה ןעמ ,סױרַא

 -ערַאװ טינ רעבָא ,קידנעלקניפ ,ןטנַאילירב ענעפילשעג יו ןזרעפ
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 -ַאמעטַאמ ןופ ילג םעד ןליפ וצ ןבעגעג זיא ןדעי טינ .קידנעמ

 ןיא יצ ,ןלָאצ יד ןיא טפָאלש סָאװ ,רעַײפ סָאד ,סעלומרָאפ עשיט

 עוועג קילעפוצ טינ זיא ירעלַאװ לָאּפ .סעמערָאעט עשיזָאניּפש יד

 ןָאק סָאװ) עיזעָאּפ ןוא קיטַאמעטַאמ .רעקיזיפ ןוא רעקיטַאמעטַאמ

 ַײב ןעוועג ןענַײז (?ןשטנעמ ךס ַא רַאפ רעטלעטשעגנגעקטנַא ןַײז

 ןשיווצ, גנונַאּפש רעקיבלעז רעד ןופ סנכייצ ענעדישרַאפ זיולב םיא

 -ץָאּפ ענַײז "ןעגנָאהעג; ןענַײז'ס רעכלעוו ןיא ,"ןַײז-טינ ןוא ןַײז

 ,שינרעטצניפ יד ,עכעלקירדסיוא-טינ סָאד יו ױזַא טָא .(1 סעמ

 -םי ןקידרעקַאלפ ,ןטמָארטשרעביא-טכיל ןרעטנוא ןעור דוס רעד

 .םי םַײב םלוע-תיב םענופ סנסופוצ ךיז טיירּפש סָאװ ,לגיּפש

 לגרעב ַא ףיוא םלוע-תיב ןקידמורד םעד טָא ןופ דליב סָאד

 רַאפ רעילימַאפ ןרָאװעג טלָאמעד טניז זיא םי ןשידנעללטימ םַײב

 ,עמעָאּפ עטמירַאב סירעלַאװ טנעיײלעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ךס ַא

 -עגנָא ללכ ךרדב זיא'ס .ריא ןגעו טרעהעג סנטסקינייו רעדָא

 יװ רעדָא ,רענעט עטשרע יד ,קנַאדעג רעטשרע רעד זַא ,ןעמונ

 םַײב ןענַײז ,?עיצַאנימוליא-רעטרעווא יד ןָא סע טפור ירעלַאװ

 םלוע-תיב םעד טָא ףיוא ןריצַאּפש ןתעב ןעמוקעגפיוא רעטכיד

 רעטכיד רעד ּוװ ,םלוע-תיב ןבלעז ןפיוא ,טעס טָאטשמיײה ןַײז ןיא

 ןיא ןרעװו טכַארבעג היוול-הכולמ ַא ךָאנ ,האווצ ןַײז טיול טעוו

 ,תמא .ןרעטלע ענַײז ןופ םירבק יד ייב ור רעקיביא וצ 5

 -רוטַארעטיל ַא ןוא תורעשה עַײנ ןעמוקעגפיוא ןענַײז רעטעּפש

 "ךַאד רעליטש רעד; זַא ,ןזַײװַאב וצ טימַאב ךיז טָאה רעשרָאפ

 וריעּפ ןטמירַאב ןופ ךייה רעד ןופ ןעזעג טפַאשדנַאל-םי יד זיא

 לָאּפ ןדנוברַאפ ןענַײ'ס רעכלעוו טימ ,טָאטש יד ,עילעּפנָאמ ןיא

 רָאסעּפָארּפ ןופ ייסע םוצ המדקה ןַײז ןיא רעטרעװ סירעלַאװ לָאּפ (

 ַײב ,זירַאּפ ."םי םַײב םלוע-'תיב םעד ןרעלקרעד וצ וּורּפ= : ןעהָאק װַאטסוג
 ,1946 ,רַאמילַאג
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 םעניא רשפא ןענַײז יצ .(2ןרָאי-רידוטש ןוא -טנגוי סירעלַאװ

 ןיא טבעוושעג טָאה'ס יוװ ,דליב םעניא ,עמעָאּפ רעד ןופ סיזענעג

 עדייב יד ןופ ןצנעצסינימער ןעמוקעגפיונוצ ,ןוימד סרעטכיד םעד

 וענַײז םעד ןגעוו סעיצַאטערּפרעטניא ענעדישרַאפ יד ?רעטרע

 רעד ןופ ןעגנושטַײטסיוא םינימה-לכ יד יװ קיטליג רעקינייװ טינ

 .אפוג עמעָאּפ

 "םי םַײב םלוע-תיב, םענופ גנושטייטסיוא עטסטמירַאב יד

 ןימ ַא יװ עמעָאּפ יד טלדנַאהַאב סָאװ ,ןעהָאק װַאטסוג ןופ זיא

 -ַאב םענופ גנאגרעביא/ סרעטכיד ןגעו עידעגַארט עקיטנַא

 עידעגַארט רעד טָא ןיא ."גנוּוס רעשירעפַאש רעד וצ טכַארט

 טסינָאגַארעטעד רעד ;:;ןַײז טינ סָאד -- טסינָאגַאטָארּפ רעד זיא

 ,אפוג רעטכיד רעד -- טסינָאגַאטירט רעד ןוא ןַײזטסּוװַאב סָאד --

 ּפֶא ךיז טליּפש ייז ןשיוװצ .קיטַײצניא רעיושוצ ןוא רעליּפשיוש

 -.טיג ןופ טייקכעלגעווַאבמוא :ןטקַא ריפ ןיא עמַארד-עמעָאּפ יד

 ;(9--5 סעפָארטס) ןַײז ןופ טייקכעלגעװַאב ; (4--1 סעּפָארטס) ןַײז

 ופ ףמוירט ;(18--9 סעפָארטס) טײקיברַאטשמוא רעדָא ןברַאטש

 .(24--19 סעּפָארטס) גנופַאש ,טײקלַאטנעמָאמ ,טייקכעלרעדנערַאּפ

 עפָארטס טריזילַאנַא ןעהָאק ווַאטסוג טָאה ,קידנעייגסיוא םעד ןופ

 ,(3 עדייבעג עשיפָאזָאליפ עצנאג א טיובעגסיוא ןוא עּפָארטס ךָאנ

 רעטעמָאלק ףלעװצ ןפַאה א ןזיא ,טָאטש-ןריובעג סירעלַאװ ,טעס (2

 טעז קרַאּפוריעּפ ןופ עמרָאפטַאלּפ רעטשרעביוא רעד ןופ .עילעּפנָאמ ןופ
 .םי םעד ןעמ

 -עגײב ןיא סָאװ ,ירעלַאװ לָאּפ זַא ,טָאדקענַא םעד טליײצרעד ןעמ (2

 טָאה ,ענָאברָאס רעד ןיא גָארטרָאפ ןקידנצנעלג סנעהָאק וַאטסוג ףיוא ןעװ
 טריטערּפרעטניא קיטכיר טָאה רע יצ ,רָאסעּפָארּפ ןופ עגַארפ רעד ףיוא ךָאנרעד

 אזַאי :טשאררעביא לסיב א ןוא קיטכירפיוא טרעפטנעעג ,גנוטכיד ןַײז

 יװ רעמ ןעװעג ןענַײז רעטרעװ יד זא ."ןלאפעגנַײא טינ תמאב רימ זיא ןיימ
 רימ סָאװ ,ןריפסיוא סירעלַאװ ןופ ןעמ טעז ,גנוקרעמַאב עשיטסירָאמוה א
 .אפוג ייסע םוצ המדקה ןַײז ןופ ךיוא יװ ,רעטַײװ ייז ןריטיצ
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 -ערטנָאק ַא .אפוג שוריּפ ןפיוא םישוריּפ ןעמוקעגוצ ןענַײז דלַאב

 -עטיל ַא ןופ גנונעפערעד רעד וצ טריפרעד טָאה סָאװ ,עיסרעוו

 זיא גנושטַײטסיױא עשז-עכלעוו .גנוטַײצ ַא ךרוד עטעקנַא רעשירַאר

 -סױרַא ,אפוג ירעלַאװ לָאּפ טרעפטנע םעד ףיוא ?עקיטכיר יד

 :ללכ םוצ טרּפ ןופ םעלבָארּפ םעד קיטַײצנײא קידנבייה

 רעד .ייז טיג ןעמ סָאװ ,דײשַאב םעד ןבָאה ןזרעפ ענַײמ;

 ןוא ,רימ רַאפ זיולב טסַאּפ ,ןַײרַא ייז ןיא ביג ךיא סָאװ ,דיײשַאב

 ץַאזנגעק ןיא ,תועט ַא זיא'ס .ןרעדנַא םענייק וצ הריתס ןיא טינ זיא

 רַאפ וליפא ןעוועג טלָאװ סָאװ ןוא עיזעָאּפ רעד ןופ רוטַאנ רעד וצ

 טמיטש עמעָאּפ רעדעי טימ זַא ,ןטּפױהַאב וצ ,ךעלרעפעגסנבעל ריא

 -געדיא יצ הוושב הווש ,ןיז רעקיטכיר רעקיצנייא ןוא ןייא ןַא ןַײא

 אצוי-לעוּפ ַא .רָאטױא םענופ קנַאדעג זיא-טינ ןכלעוו ַא טימ שיט

 -לוש רעדרוסבַא רעד ןופ גנודניפרעד יד זיא תועט ןקיזָאד םענופ

 סָאד .עזָארּפ ןיא ןורעפ ןגיילסיוא ןיא טײטשַאב סָאװ ,גנוביא

 זַא :עיזעָאּפ רעד רַאפ עעדיא עטסכעלדעש יד ןדערנַײא טַײטַאב

 ןענַײז סָאװ ,םיקלח ןיא תיצמת ריא ןלייטעצ וצ ךעלגעמ זיא'ס

 ,(4"רעדנוזַאב ןריטסיזקע וצ לגוסמ

 ,ירעלַאװ טכַארטַאב ייסע סנעהָאק ווַאטסוג וצ המדקה רעד ןיא

 יד ןַא ,קידנקרעמַאב ,ןינע םעד רעפיט ךָאנ ,טסּוװַאבמוא רשפא

 ,סיסקַאטניס ןטימ ןריפנָא קיטַײצניײא ןַא; -- גנופַאש עשיטעָאּפ

 ךעלטנגייא טלָאװ -- 'ןעעדיא יד טימ ןוא עינָאמרַאה רעד טימ

 טָא ןטסקעט עקיטליג ,ערערעמ ןופ ןלעטשפיוא סָאד טגנַאלרַאפ

 רעד .עמעט רעשילַאקיזומ רענעבעגעג ַא ףיוא סעיצַאירַאװ יו ױזַא

 רעד ןופ םעלבָארּפ םעד רעגניפ יד טימ שממ ָאד טרירַאב רעטכיד

 יד ןופ םענייא ,טרָאװ ןשיטעָאּפ םענופ עיצקנופ רעשיטסילַארולּפ

 .ללכב גנוטכיד רעד ןופ ןענעמָאנעפ-טנורג

 4 ססעמנננ618116 668 02עזמספ ע יסע םוצ ירעלַאװ לָאּפ ןופ המדקה 4

 .ןעלַא ןופ
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 גנוטכיד ַא :ױזַא ןרילומרָאפ ןעמָאנעפ ןקיזָאד םעד ןָאק ןעמ

 -רַאפמוא ,קידנעװטיױנ-טולָאסבַא רעמ סָאװ ,רעקידתומלש ץלַא זיא

 ץלַא זיא טרָאװ ַא ןוא .טרָאװ סעדעי זיא קילָאמניײא ןוא ךעלטַײב

 -עגעג ןיא עיצקנופ ןַײז זיא'ס רעקיכַאפליפ סָאװ ,קילָאמנײא רעמ

 ,זרעפ םענעב

 -ערק רעד ןיא טריציפידָאמ רעבָא טרעוװ ןעמָאנעפ רעד טָא

 -כיד ןצעזרעביא .גנוצעזרעביא עשירעטכיד טסייה יז סָאװ ,עיצַא

 רעד ןיא ךַארּפש ןייא ןופ ןפַאשרעביא זיולב טינ טסייה גנוט

 יד ןשיװצ ןבַײלקסיױא טּפָא ,ןריטערּפרעטניא ךיוא רָאנ ,רערעדנַא

 ,-ךיז -- עקיטליג עלַא ןוא -- ענעטלַאהַאב ןוא ענעפָא ערערעמ

 רָאּפ ַא רעדָא םענייא טרָאװ ַא ןופ ןטרעװ:-עיצַאיצָאסַא ,-גנַאלק

 -ללוכ עקידלַאװעג יד עקַאט ךיז טקעלּפטנַא ױזַא ,עטמיטשַאב

 יד ןצעזרעביא וצ טכעלגעמרעד סָאװ ,טרָאװ ןשיטעָאּפ ןופ טייקיד

 ןעמ .םינפוא רעקילדנעצ לָאמוצ ,ערערעמ ףיוא הרוש עקיבלעז

 -לעזַא ןופ גנוצעזרעביא ןַא טָאה'ס סָאװ ,סערעטניא ןפיט םעד טעז

 ץוחַא ןוא .ןצענערג עריא ךיוא ןוא --- סירעלַאװ יו ןעגנופַאש עכ

 יד זיא ,שיטעמרעה טפָא זיא גנוטכיד סירעלַאװ ביוא :םעד

 רעדליווע םוש ןייק ,קיטכיזכרוד סיסקַאטניס ןַײז ,גנערטש םערָאפ

 ,םזילָאבמיס ןופ ןיבר ןסיורג םַײב טזיורבעג טָאה רע יװ ,"דַארַאּפ

 רעד ַײרטעג ןַײז טסייה ירעלַאװ ןצעזרעביא .ָאבמער ןגנוי םעד

 -כיד יד ַײברעד קידנרירפישעד טינ ,טײקרָאלק-םערָאפ רעקיזָאד

 -ַאלפליפ ריא קידנעמענקעװַא טינ ה"ד ,אפוג ץנַאטסבוס עשירעט

 ,..לַאטסירק רעד טשרע טײטשטנַא סע רעכלעוו ןופ ,טייקיכ

 -מוא ןייק טינ "םי םַײב םלוע-תיב, ןטימ סע זיא טרָאפ ןוא

 םיטרּפ ןופ ןעגנושטַײטסױא עלַא ַײב לַײװ .עבַאגפיוא עכעלגעמ

 ןעוו ןוא .עטלוב לַאטסירק ןופ ןסקַאטּפיױה יד ןענַײז תונווכ ןוא

 -טיײל רעד טנַײשרעד ,עמעָאּפ יד ךרוד לָאמ עכעלטע טנעייל ןעמ
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 סָאװ ,לָאמ ערערעמ טרעה ןעמ סָאװ ,קיטשקיזומ ַא ַײב יוװ וויטָאמ

 .רעפעילער ,רענעש ,רערָאלק ץלַא רעטַײוװ

 ,המדקה רעטריטיצ ןיוש רעד ןיא טלייצרעד ןיילַא ירעלַאװ לָאּפ

 ַא; זיולב ןעוועג טשרעוצ זיא "םי םַײב םלוע-תיב רעד; ױזַא יו

 טָאה סָאװ ,"ןפַארט םתס טימ טליפעגנָא ,רוגיפ עשימטיר עקידייל

 -עד, רעד ..."רוגיפ עקיפַארטנעצ ַא; ןעוועג זיא'ס .טּפַאכרַאפ םיא

 םעד ןביײהוצפיורַא ןסיוטשעג טָאה "גנורענײמעגלַארַאפ ןופ ןָאמ

 ןופ עפָארטס ַא וצ ...ףַארטפלעװצ םענופ הגרדמ רעד וצ ףַארטנעצ;

 טיובעגפיוא ,עיציזָאּפמָאק ַא ןופ עעדיא רעד וצ ןוא תורוש סקעז

 טעטילַאנָאט רענעדישרַאפ ןופ ?סעפָארטס יד טָא ןופ לָאצ רעד ףיוא

 .ייז ןשיוװצ "ןתוכייש ןוא ןטסַארטנָאקק יד ףיוא ןוא ,עיצקנופ ןוא

 עמעָאּפ, יד זַא ,רעטכיד רעד טגָאז ,טגנַאלרַאפ דלַאב טָאה סָאד

 עמַאס יד ןכלעוו ןיא ,"ךיא, ןַײמ ןופ גָאלָאנָאמ ַא ןרעוו לָאז

 -טסַײג ןוא -ליפעג ןַײמ ןופ סעמעט עטסקידנעטשַאב ןוא עטסטושּפ

 ןוא טנגוי רעַירפ ןַײמ ןיא ןענישרעד ןענַײז ייז יוו ױזַא ,ןבעל

 ַײב טרָא ןטמיטשַאב ַא ןופ טכיל ןטימ ןוא םי ןטימ ןדנוברַאפ

 *,,טלעטשעגנגעקטנַא ,טניּפשעגסיױא ,ןפורעג ןרעוו ןלָאז ,גערב ןַײז

 טימ "רוגיפ רעשימטיר רעקידייל,, רעד ןופ ןפערטפיונוצ םַײב ןוא

 רעד טָא ףיוא טמוק םלוע-תיב ,םי ,ןוז יו ןטנעמעלע ַײרד עכלעזַא

 ןליפעג ןופ עמַאג עצנַאג ַא ךרוד טייג סָאװ ,ןוגינ רעטסקינייװעניא

 םענופ "ור-רעטעג; רעד ףיוא קילב ןרעטייה ןופ .ןעגנומיטש ןוא

 םענעגייא ןגעוו תונויער עשילָאכנַאלעמ יד וצ ,רעטע ןקידנלַארטש

 -יא רעד רעביא שינרעטיב רעד ןוא "ןַײז טכיוהעצ, ןקיטפנוקוצ

 גנונַאּפש יד ןעוו ,טנעמָאמ םוצ זיב ,טײקיברַאטשמוא ןופ עיזול

 גנַארד ןקידוװװעגיז םעניא גנוזילרעד ריא טניפעג ןַײז-טינ---ןַײז

 ירעלַאװ יו רעטכיד ןלעוטקעלעטניא ַאזַא ַײב זַא .טייקשירעפַאש ןופ

 ,רעדנּווו ןייק טינ זיא ?טכַארטַאב , טימ ןדָאלעגנָא ןוגינ רעד זיא

 רעשילַאקסַאּפ רעד ןופ סָאװ:סעּפע ךיוא ַײברעד טגנילק רשפא
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 "ףיז ןופ טינ טסייו סָאװ ,סרעווינואא םענופ גנולעטשנגעקטנַא

 -עגּפָא טָאה ירעלַאװ םגה ."ךיז ןעק סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב םעד ןוא

 -רקיע יד ןענַײז ןפוא לכב .רענַאילַאקסַאּפ ַא ןַײז וצ ןטירטש

 טינ ,גנודיילקרַאפ רעשיזיפַאטעמ רעצנַאג רעד רעטנוא ,ןלָאבמיס

 .ןענעקרעד וצ רעווש וצ

 ,םורַא ןּפיה'ס ןכלעוו ףיוא ,םי רעד זיא "ךַאד רעליטש; רעד

 ַא רע זיא טָא סָאװ ,םי רעד .ןביוט-ןעלגעז עסַײװ יד ,קידנקיּפ

 ,זיורבפיוא רעטשיורעצ ַא טָא ןוא רעטיצ רעקידנעלגיּפש רעקַיור

 ,ןפַאש ,ןבעל ,ןרעוו ןופ ,גנורעדנערַאפ ,גנוגעווַאב ןופ לָאבמיס רעד

 לּפמעט, רעד טָא -- המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ לָאבמיס רעד ןוא

 זיא יז ךיוא סָאװ ,?טַײצ רעד ןופ לּפמעט, ןוא ?עוורענימ ןופ

 ןריטסיזקע טינ ןָאק סָאװ ,המשנ יד ,ןרעוו ןוא גנוגעווַאב הלוכ

 המשנ יד ןוא םי רעד ,עדייב .ןטָאש םעד ןָא טכיל יו ,ףוג םעד ןָא

 ליפ ױזַא ךיז ןטלַאהַאב ךַאלפרעביוא ןקידנעלקניפ ןרעטנוא ּוװ ---

 רעד ,?ףָאלש; רעד ,טכַאנ יד ,תורצוא עקידתודוס ןוא ןשיורעג

 .(5 םוהת

 ,ןוזגָאטימ עקידמורד עסייה יד ,טכיל סָאד -- םי םעד דגנכ

 ךיז ךרוד "עטכערעגא; ַא ,ןעגנעה וצ ךעלגעװַאבמוא טנַײש סָאװ

 -רעדנערַאפמוא ,עקידנעמענמורַא ץלַא סָאד ,עטולָאסבַא סָאד ,אפוג

 .עקיבייא ,עכעל

 ןוא ןַײז ןכעלרעדנערַאפ ,ןקידרעטיצ םעד -- עדייב ןשיוװצ

 ןַײז אפוג ךיז ןיא טגָארט; סָאװ ,ןטולָאסבַא ןכעלגעווַאבמוא םעד

 ,ןַײזטסּוװַאב ןוא ןַײז .עמַארד עשירעטכיד יד ּפָא ךיז טליּפש ,"ןוקית

 ,המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןוא םי ןשיװצ לעלַארַאּפ םעד ךַײלגרַאפ (5

 רעניק ךָאנ תורצוא ןוא ןטסָאמעג טינ רענייק ךָאנ טָאה'ס ןעמוהת סנעמעוו,

 ןוא שטנעמ רעד, רעלדָאב לרַאש ןופ טכידעג ןכעלרעה ןיא "טלייצעג טינ

 ,272 טייז עז ."םי רעד
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 ןוא ןרעוו ,טכַארטַאב ןוא ףַאשַאב .,סרעווינוא ןֹוא דיווידניא

 -ופ ןוא ץלעמשפיונוצ ,סױטשּפָא ןוא יצוצ ןקידנעטש ןיא ןײגרַאפ

 .לשמנ ןוא לשמ זיא דליב סעדעי ,טרָאװ סעדעי .לײטרעדנַאנ

 ,לָאבמיס רעטקַארטסבַא ןוא טעטילַאער עקידתושממ עטושּפ

 ןַײרַא רעטכיד רעד טגנערב עמַארד רעקיזָאד רעד ןיא ןוא

 ןשיכירג םעד ,ןָאנעז ןופ ןעמָאנ םעד ,טקנוּפכױה ןופ טנעמָאמ ןיא

 -ַאטעמ ַא ךרוד ןריסנעּפמָאק וצ; ידכ ,(6ַאעלע ןופ רעקיטסיּפָאט

 ןופ "עכעלשטנעמ וצ, סָאד ,עכעלניז סָאד טעטילַאנָאט רעשיזיפ

 ןעמיטשַאב (ןָאנעז ןגעוו תורוש יד) ייז .סעפָארטס עקידרעִירפ יד

 ןופ רעבָאהביל ַאא -- טדער סָאװ ,ןָאזרעּפ יד רעיונעג ךיוא

 -ַאער יד טנקיילעג ,טנַאקַאב יוװ ,טָאה ןָאנעז ...(7 ?סעיצקַארטסבַא

 -רופמ יד ַײברעד קידנעגנערב ,ללכב גנוגעוװַאב רעדעי ןופ טעטיל

 ,טינ יז טילפ ןתמא רעד ןיא ,טילפ סָאװ ,לייפ יד :ןליּפשַײב עמס

 ,ןטקנוּפ ןופ טייקכעלדנעמוא יד ןעילפכרוד טזומעג טלָאװ יז לַײװ

 םוצ זיב ןגיובנלייפ ןופ ךלהמ םעד ןלײטנַײא ןָאק ןעמ עכלעוו ןיא

 יד ןגָאינָא טינ לָאמ ןייק טעו סעליכַא רעקיסיפקנילפ רעד .ליצ

 לַײװװ .רעַירּפ סעגר עכעלטע טימ קעװַא זיא סָאװ ,טיורקדליש

 ,ךרוד ןיוש זיא יז סָאװ ,ןטקנוּפ יד ןגָאינָא רע זומ טשרעוצ

 -כעלדנעמוא ןיא זיב רעטַײװ ױזַא ןוא ייז ןופ טפלעה יד ךָאנרעד

 ַא ףיוא ןעמזיפָאס יד טָא ףיוא טרעפטנעעג טָאה סענעגָאַיד .טייק

 .ןייג ךרוד :ןפוא ןקיניזפיט ןוא ןטושּכ

 ,ןקריוו םוצ ,טלעוו רעקידוװעריּפש רעלַאער רעד וצ ןייג ןכרוד

 -םדוק זיא רע .זַײרק ןטפושיכרַאפ םעד ירעלַאװ ךרוד ךיוא טכערב

 ןופ ערעפס רעד טימ טייקנדנוברַאפ עפיט סנעמעוו ,רעטכיד לכ

 רעד ןופ ףיוא םיא ןיא טגַײטש סָאװ ,גנונַאּפש יד ,םישוח יד

 ,גנונעכער-טַײצ רענרעדָאמ רעד רַאפ 485 ןוא 490 ןשיװצ ןריובעג 6

 .ןעהָאק וַאטסוג ןופ ייסע םוצ המדקה רעד ןיא רעטרעװ סירעלַאװ (0
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 -קיטסַײג רעד וצ קירוצ דימת םיא טריפ ,טייקנייש רעקידתושממ
 עירעטסימ עסיורג ַא רַאפ סָאװ; .ןַײז םענופ טייקינייא רעשיזיפ

 ."ןטפעה, ענַײז ןיא רע טבַײרש --- "ןכַאז יד ןופ טייקנייש יד זיא

 רעכעלטפַאשנדַײל רעד -- רעטכיד רעד ךיוא טפיול ױזַא

 -- םי רעד טַײנַאב סָאװ ,םי ןיא ןעקנוטרעטנוא ךיז --- רעמיווש

 ןענַאװ ןופ --- טייקנייש ןופ רעטומ יד ,ןבעל ןופ עלעגיוו סָאד

 טרעוו סָאװ ,גנוּופ עשירעפַאש עשירעזיילרעד יד טײטשטנַא סע

 -רעדנערַאפ עכעלגעװַאב סָאד עכלעוו ןיא ,קיזומ ,עיזעָאּפ ,טסנוק

 סָאד -- עגר ַא ףיוא ןַײז לָאז -- טליפרעד עכעלשטנעמ עכעל

 רעד ןיא ,ןכעלשטנעמ-קיבײא םעניא -- עקיבא ןוא עכעלדנעמוא
 ,גנופַאש רעקידנרעוו ,רעטַײנַאב קידנעטש

,6 
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 ָאטקַאק ןַאשז ןגעוו

 יד ,ףַאיּפ טידע ןברָאטשעג ןענַײז תעל-תעמ ןקיבלעז םעניא

 ןפָארטעג ,ןרָאא עטצעל עריא ןופ ךשמב סָאװ ,ןירעגניז-סקלָאּפ

 -שטנעממוא טימ טָאה ,טַײקנַארק רעקידוועלייהמוא רערעווש ַא ןופ

 טינ טומ ןכעלרעדנּוװ טימ ןוא תוחוכ עריא עלַא ןופ ןַאּפשנָא ןכעל

 סנעמעוז ,ָאטקָאק ןַאשז ןוא --- ןעגניז וצ ןוא ןעגניז וצ טרעהעגפיוא

 -- קַאטַאצרַאה ןקידרעִירפ ןופ לַאנגיס ןפיוא טקוקעג טינ -- טיוט

 ,טרַאװרעדמוא ,קרעוװ ןַײז ןוא ןבעל ןַײז ןיא ץלַא יװ ,ןעמוקעג זיא

 לַײװ .אפוג םיא רַאפ אמתסמ ןוא ןעמעלַא רַאפ קידנשַאררעביא

 טלַא ןעװעג ןיוש זיא ָאטקָאק ןַאשז זַא ,טקנעדעגרַאפ טָאה רע

 -געווַאב ,קידוװעגיב ,קנַאלש ןבילבעג דימת זיא סָאװ ,רע ,רָאי 4

 ,טסנוק רעקיכַאפליפ ןַײז ןופ ןקורדסיוא עלַא ןיא גנוי ױזַא ,ךעל

 רעזירַאּפ ַא טגערפעג טָאה -- "? ךיוא ןברַאטש רעכַאמ-ףושיכ יד;

 ,קרעװ ןַײז ,ןעמָאנ ןַײז .טיוט סָאטקָאק ןגעוו קידנרעה ,טסַיײסע

 םעד ,ןכירטש-םינּפ עפרַאש יד טימ -- רקיע רעד טלַאטשעג ןַײז

 -נעגעל ,עכעלגעווַאב יד ןוא ןגיוא עגולק יד ,רָאה לטשרעב ןעיורג

 ןדנוברַאפ ױזַא ןעװעג ןענַײז טנעה עגנַאל עלופקורדסיוא-שירַאז

 טיוט ןַײז זַא ,טסַײג ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא ןבעל ןקיטסַײג ןטימ

 -מוא רעמ טינ רעִיש ןפורעגסױרַא עגר רעטשרע רעד ןיא טָאה

 .רעיורט יוו גנוניוטשרעד ,ןביולג

 טָא רַאפ רעסעב טסַאּפ טרָאװ ַא םיוק ,תמאב ? רעכַאמ-ףושיכ

 -- רעבָא זיא "גנוניורק,; סנעמעוו ,"רעטכיד יד ןופ טשריפ, םעד

 טינ ,טקידנערַאפ טינ סעּפע ןבילבעג -- םיא ַײב ץלַא טעמכ יו

 ַא סעּפע ןעוועג זיא'ס ,ָאי .ךעלגערפּפָאמוא טינ ,קיטליג-ןײמעגלַא

 ליפ ױזַא ףיוא טליּפשעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ םעד טָא ןיא ףושיכ
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 טָאה רע סָאװ וצ ,ץלַא ןופ טָאה סָאװ ןוא ןטנעמורטסניא עשירעפַאש

 ,ןטפַאשדנַאל עטרעביוצרַאפ ןעילבפיוא טזָאלעג ,טרירעגוצ רָאנ ךיז

 -רעטַאעט רעד ףיוא ,רוטַארעטיל רעד ןיא -- ןטלַאטשעג עשיגַאמ

 .טנעוו ףיוא ןוא עטַאלּפ-ריוװַארג רעד ףיוא ,ןַארקע-םליפ ןפיוא ,עניב

 ,גנוי ןטלַאהרעד ךיוא םיא טָאה ףושיכ רעד טָא ,סיוא טזַײװ ,ןוא

 זיב ,ןעמעלַא וצ ןוא ץלַא וצ רעגַײנ ןַײז לכ-םדוק גנוי ןטלַאהרעד

 -רַאפ 1963 ןופ גָאטטסברַאה ןרומכ ַא ןיא גנילצולּפ םיא טָאה רע

 קעװַא זיא םיא טימ ןוא ,קעװַא זיא רעכַאמ-ףושיכ רעד .טזָאל

 רענייא ןוא רוטַארעטיל רעשיזייצנַארפ רעד ןופ לבירעט ןַאפנַא רעד

 ַא ןופ סרעייטשרָאפ עטסשיטַאּפמיס ןוא עטסקידרעוװקרעמ יד ןופ

 רעכיג ןעוועג זיא ָאטקָאק ןַאשז סָאװ ,עכָאּפע ןַא .עכָאּפע רעצנַאג

 -עג ריא יו רעמ רעגָאזנָא ריא ,רעפַאשטימ ריא יו טקודָארּפ ריא

 טינ רעבָא זיא'ס .טכיל ריא יו רעמ רעטכױלַאב ריא ,רעקיטלַאטש

 ןפיוא גנונַײשרעד עקידנטַײדַאב ןייא ןייק טעמכ ריא ןיא ןעוועג

 טימ לָאז רע סָאװ ,טסנוק ןוא רעטַאעט ,רוטַארעטיל ןופ טיבעג

 םוקפיוא סנעמעוו ַײב ;ןטפָאהַאב שרעדנַא רעדָא ױזַא ןַײז טינ ריא

 לָאז סָאװ ;ןפלָאהעגטימ סעּפע ןבָאה טינ לָאז רע לקיװטנַא ןוא

 עמזירּפ רעקיטַײזליפ רעד ןיא גנולגיּפשּפָא ןַא ןענופעג ןבָאה טינ

 רעפַאש עשיטנעטיוא סנעמעוו טימ ןוא :;טיײקשירעפַאש ןַײז ןופ

 ןטסערג םוצ ןוא ןדנוברַאפ ןַײז טינ לָאז רע רעקיטלַאטשעג ןוא

 ,טדנַײרּפַאב לייט

 רעסיורג רעד ןופ עכָאּפע יד !עכָאּפע ןַא רַאפ סָאװ ןוא

 ןענַײז ריא ןיא סָאװ ,עיצַאמרָאפסנַארט רעסיורג רעד ןוא גנורעי

 ןעמרָאפ ןעעדיא ליפ ױזַא ןעגנַאגעגרעטנוא ןוא ןעמוקעגפיוא

 ,רעטרעוװ ןוא ןטרעװ ,ןרעוװ ןופ עכָאּפע יד :ןעוטפיוא ,ןזיורבפיוא

 עשירעלטסניק יד טקיטלַאטשעגרעביא ךעלטנירג ױזַא טָאה סָאװ

 ,גָאט ןקיטנַײה םוצ זיב גנופַאש

 "ןָאעמ טָאטשרָאפ רעזירַאּפ רעד ןיא 1889 ןיא ןריובעג
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 ןוא רעזירַאּפ ַא ןַײז ןבעל עצנַאג סָאד ָאטקָאק ןַאשז טעװ ,טיפַאל

 ןופ ןוז ַא .טניווװעג ןבָאה טינ ךיוא לָאז רע ּוװ ,רעזירַאּפ ַא רָאנ

 רעטסעַירפ ןַײז ןופ רע טָאה ,החּפשמ רעטעדליבעג רעכַײר ַא

 ןַײז ןופ ?עילַאװכ רעיינ; רעדעי ןיא ןסָאגעגנַײרַא ךיז ןָא טנגוי

 וצ ןוא ןענעק וצ ןזיװַאב ךָאנ רע טָאה ,רוחב רעגנוי ַא רָאג .טַײצ

 ַײאָאנ עד ַאננַא ןַאטסָאר ןָאמדע ,סעדנעמ לוטַאק טימ ךיז ןפערט

 רע טכעלטנפערַאפ רָאי ןצכעז ןופ רעטלע ןיא .טסורּפ לעסרַאמ ןוא

 רע סָאװ ,"ּפמָאל סנידַאלַאק גנולמַאזרעדיל עטשרע ןַײז ןיוש

 רעד ןופ ןעגנולמַאז ערעדנַא ייוצ טימ ןעמַאזוצ ,רעטעּפש טעװ

 רע .עיפַארגָאילביב ןַײז ןיא ןעמענוצפיוא ןגָאזּפָא ,טַײצ רעקיבלעז

 ,ץַאלַאּפ-ןָאריב םענעזָאלרַאפ טלָאמעד םעניא טַײצ עצרוק ַא טניוװ

 םעניא רע טעז טכַאנ ַײב ,(ייזומ-ןעדָאר רעד ךיז טניפעג טנַײה ּווו)

 .רעמיצ סעקליר ןופ טכיל סָאד ןענַײשסױרַא לגילפ ןקידנגעקטנַא

 סנעמעוו ,ועליגַאיד ,יקסניוװַארטס סע ןענַײז רעטעּפש לסיב ַא

 סָאטקָאק רַאפ לעפַאב ַא יװ ןרָאװעג זיא *! ךימ ןיוטשרעד; טרָאװ

 טפַאשטנַאקַאב יד סָאװ ,ָאסַאקיּפ סע זיא ךָאנרעד .ןפַאש ןוא ןבעל

 ןפיט ַאזַא ןגײלפױרַא טעוװ םיא טימ טפַאשדנַײרפ יד דלַאב ןוא

 ןַײז רע טבַײרש 1917 ןיא .קרעװ ןצנַאג סָאטקָאק ףיוא םתוח

 רעד ןיא ןוא (1919 ןיא ןענישרעד) "קַאמָאטָאּפ, ןַאמָאר ןטשרע

 טימ ןוא ָאסַאקיּפ טימ ןעמַאװצ רע טפַאש ךרעב טַײצ רעקיבלעז

 טעלַאב ןטשרע ןַײז עיטַאס קירע רעקיזומ ןשילרעטסיוא םעד

 ָאטקָאק ןַאשז רעכלעוו ןיא ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד .,"דַארַאּפ;

 טַײצ עצרוק ַא ןוא רַאטינַאס רעליוויצ ַא יו טקילײטַאב ךיז טָאה

 -לָאס-ענירַאמ ןָאילַאטַאב ַא ןופ רעקירעהעגנָא ןַא יו (! לַאגעלמוא)

 גנוטרעוורעביא עסיורג יד ןָא ךיז טבייה'ס .טקידנעעג זיא ,ןטַאד

 סע .טלעוו רעקיטסַײג רעשיזייצנַארפ רעד ןיא עיצַאיצנערעפיד ןוא

 םָאֵיג טברַאטש סע ;םזילַאערריס רעד ,םזַיַאדַאד רעד ןעײטשטנַא

 ,ַארַאצ ןַאטסירט רוטַארעטיל רעד ןיא ףיוא ןעמוק סע ;רענילָאּפַא
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 רעבָאר ,ןַאהלָאּפ ןַאשז ,רַאולע לָאּפ ,ןָאגַארַא יאול ,ןָאטערב ערדנַא

 -ַאד :"סקעז יד, ןופ עּפורג ג"א יד -- קיזומ רעד ןיא ;סָאנסעד

 ,קנעלוּפ סיסנערפ ,רעגענָאה רוטרַא ,קיֹרָא שזרָאשז ,ָאימ סויר

 ךָאנ ןיוש ,ףיוא טייג סע .רעפעַײט ןעמרעשז םַאדַאמ ,יעריד יאול

 לַאגַאש ,קַארב ,ָאסַאקיּפ .ינַאילידָאמ ןופ ןרעטש רעד ,טיוט ןַײז

 ןלַאפעצ ןוא ףיוא ןעמוק גָאט ןדעי .טמירַאב-טלעוו ןיוש ןענַײז

 טינ לָאמ ןייק טעװ ,טינ טרעהעג ָאטקָאק .ןלוש ,ןעגנוטכיר עַײנ

 ,ןלוש עלַא וצ רעכיג טרעהעג רע .לוש רעטמיטשַאב ַא וצ ןרעהעג

 םוטעמוא זיא רע .ךיז טייטשרַאפ ,דרַאגנַאװַא ןופ ןלוש עלַא וצ

 ןפיוא זיא רע .ץנַאג טינ ץעגרע ןיא ךעלטנגייא רַאפרעד ןוא

 ןוא .ןעגנּוַײנַאב עלַא ,ןשינעכוז עלַא ,ןעגנוטכיר עלַא ןופ געווציירק

 רעַײנ רעדעי ןיא טשימרַאפ :ןבעל עצנַאג סָאד ןַײז רע טעװ ױזַא

 -רעביא ,ןעגנורעי ,ןעגנושַאררעביא עלַא ןיא .ערוטנַאװַא רעקיטסַײג

 ,איבנ רעד ןעוועג טינ רע זיא יאדוװַא .ןפמַאקרעטרעװ ,ןעגנוטרעוו

 ,סָאד ןגָאזנָא טמוק סָאװ ,דלָארעה רעד רעכיג ,רדג ץרוּפ רעד

 -רעביא םעד ןדלעמ :ןענַײשרעד רַאבלטיממוא ,ףכית ףרַאד סָאװ

 -עג רע זיא ױזַא .םיא טימ ןעמַאזוצ ןָא טמוק סָאװ ,רעקיטלַאטשעג

 -בירפיוא ןוא טכע ,לעניגירָא ,ךַײרגלָאפרעד ,קידנצנעלג :ןבילב

 סע ּפע רע טָאה קידנעטש .ןַײרַא סעזָאּפ ענַײז ןיא זיב ,קיט

 -עג םיא טָאה קידנעטש ןוא .טכירגרעד סע ּפע  ,ןָאטעגפיוא

 ,טייקינײילק ַא רָאג ,טייקינילק ַא ,סעּפע ןַא ךָאנ זיולב טלעפ

 -ערג סָאװ ,ךירטש ןקידוועעז-טינ ןשיטסימ םעד ןײגוצרעבירַא ידכ

 טּפַאש סָאװ ,םעד ןופ עכָאּפע ןַא וצ טרעהעג סָאװ ,םעד ּפָא טצענ

 וצ טַאהעג טָאה רע .ןעמוקעגנָא טכַײל וצ ץלַא םיא זיא רשפא .יז

 -ַאב ןַײז טיול ןעועג זיא רע עכלעוו ןופ ,"ןעלדיפ-רגנעג ליפ

 ...ינינַאגַאּפ רעד, קורדסיוא ןשירענעקרעד-טסבלעז ןטנַאק

 סָאװ ןיא !טרירעגנָא טַאהעג טינ רע טָאה ץלַא סָאװ לַײװ

 -ַאב ,עמַארד ,ייסע ,ןַאמָאר ,עיזעָאּפ :טנעלַאט ןזיװעגסױרַא טינ
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 רעד, עידעמָאק ןַײז .יײרעלָאמ ,קיפַארג ,םליפ ,ערעּפָא ןוא טעל

 ועמָאנ םעד ןבעגעג טָאה (ָאַימ סוירַאד ןופ קיזומ) "ךַאד ןפיוא סקָא

 -טכַאנ עשיטסידרַאגנַאװַא עטסטמירַאב עמַאס יד ןופ םענייא רַאפ

 ענַײז :תומחלמ-טלעוו עדייב יד ןשיװצ זירַאּפ ןופ ןטערַאבַאק

 ןוא שנַארפליװ ןיא עלעכריק ַא ןופ טנעװ יד ןריצַאב סעקסערפ

 -ליפ ענַײז ;ןָאטנַאמ ןופ טעטילַאּפיצינומ רעד ןיא לַאז-הנותח םענופ

 .רעיושוצ-ןסַאמ םעד ַײס ,עלעוטקעלעטניא ַײס ןגיוצעגוצ ןבָאה ןעמ

 -יצילב רעקידנעטש ַא ,רעוועדעש ַא ןעוועג זיא אפוג ןבעל ןַײז ןוא

 ךעלטרעוו ענַײז .גנושַאררעביא רעכעלטנגוי ןופ רעוועדעש רעק

 ַא ןופ דלעה .ןענָאלַאס רעזירַאּפ עלַא ןיא טמירַאב ןעוועג ןענַײז

 ןדעי ןופ אנוש רענעריווושעג ,ןלַאדנַאקס עשירַארעטיל לסיב שּפיה

 :רעקימעדַאקַא רעלעּפָאט ַא יו טקידנעעג רע טָאה םזימרָאפנָאק

 -גַארפ רעד ןופ ןוא עימעדַאקַא רעשיגלעב רעכעלגינעק רעד ןופ

 .עימעדַאקַא רעשיזייצ

 -כיד לכ-םדוק ןַײז טלָאװעג ןוא ןעוועג רע זיא ץלַא ןיא רעבָא

 ןעגנופַאש עקילָאצנָא ענַײז טנכיײצַאב רע טָאה טסיזמוא טינ .רעט

 ,עיזעָאּפ ןַאמָאר ,עיזעָאּפ :ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ ןטיבעג עלַא ףיוא

 .עיזעָאּפ עשיפַארגָאטַאמעניק ,עיזעָאּפ-רעטַאעט ,עיזעָאּפ עשיטירק
 ,רוטּפלוקס ,ַײרעלָאמ ,קיזומ, :ןכָארטשעגרעטנוא דימת סע טָאה רע

 סָאװ ,עזומ יד ןוא עיגרוטַאמַארד ,עיזעָאּפ ,ץנַאט ,רוטקעטיכרַא

 סעקטסַאּפ ןענַײז עלַא ייז ,עומ עטנעצ יד ,ָאניק ןפורנָא לעוו'כ

 טיזעָאּפ יד ןעגנַאפ וצ ייז ןיא טריבורּפ שטנעמ רעד סָאװ ,זיולב

 .שדוס רעלענָאיסעּפָארּפ רעד, ייסע םעניא) ."ץונ רעזדנוא רַאפ

 -ַאב ַא ןופ טעָאּפ ַא .ןבילבעג ןוא ןעוועג רע זיא טעָאּפ ַא ,ָאי

 טקוקעג טינ ,טינשנייא ןלעוטקעלעטניא ןפרַאש ַא טימ ,ןימ ןרעדנוז

 -עג ךיוא טָאה רע ,ָא .ןפוא ןקידװעליּפש ןוא ןשירעליּפש ןַײז ףיוא

 טסיזמוא טינ .טלגנַארעג ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,ךאלמ ןַײז טַאה

 -רעה ךאלמ, ןופ .רעדיל ענַײז ןיא טפָא ױזַא טרָאװ סָאד רָאפ טמוק

398 



 -רעדנוװ יד רעטנוא םיא ַײב טנַײשרעד סָאװ ,םעד וצ זיב "זיבעט

 רעד סָאװ ,טינ רעמ ..טיוט םענופ ןכירטש עגנערטש רעבָא עכעל

 סע .קידװעליּפש ןבילבעג ןוא ןעוועג ךיוא םיא יב זיא לגנַארעג

 עטסקינייװעניא יד טינ טלעפעג טינ ליּפש ןקיזָאד םעניא רעבָא טָאה

 .ןשיגַארט ןרַאפ ליפעג סָאד טינ ,עיצַאריּפסניא

 רעבָא .עזָאּפ ןפרָאװעגרָאפ םיא טָאה ןעמ ?טינ רעדָא ליּפש

 וצ טפַאשַײרטעג עטסקינייװעניא ןַא זיולב ןעוועג סע זיא רשפא

 טָאה ןעמ .עיזעָאּפ רעד וצ :רעטבילעג רעתמא רעקיצנייא ןַײז

 טלעטשעגסױרַא טָאה ,"טסַײגַײרפא רעד ,רע סָאװ ,טלציוועג ךיז

 בָאה ךיא, .עימעדַאקַא רעשיזייצנַארפ רעד ןיא רוטַאדידנַאק ןַײז

 -- טרעפטנעעג םעד ףיוא רע טָאה --- ןעמזימרָאפנָאק עלַא טנַײפ

 -ַאב סָאװ ,רעד יו ךעלרעכעל ױזַא טינ זיא ייז ןּופ רענייא ןייק

 -ָאפ ןעמ ביוא ...עימעדַאקַא עשיזייצנַארּפ יד ןטכַארַאפ ןיא טייטש

 ַײברעד טניפעג ןעמ ןוא טייקשילרעטסיוא דימת רימ ןופ טרעד

 רעשיזייצנַארפ רעד ןיא ןַײרַא לָאזכ ,שילרעטסיוא זיא'ס זַא ,סיוא

 ".,רדסב ץלַא זיא טלָאמעד ,ונ -- עימעדַאקַא

 רע טָאה דרעװש-רעקימעדַאקַא ןַײז ןופ לטנעה ןפיוא ןוא

 -עטסימ ןַײז ,סַאלעשזרַאד ןופ ליפָארּפ םעד ןדימשסיוא טזָאלעג

 -עמייהעג ןוא ירפ ױזַא זיא סָאװ ,קנַאבלוש רעד ןופ דניירפ ןזעיר

 ערעװש יד טימ דליבּפָא סנעמעוװ רעבָא ,ןדנווװושרַאפ לופשינ

 םינּפ ןרעטניה טמולחעג םיא ךיז טָאה ןּפיל עקיד ןוא ןכירטש

 ןבָאה סָאװ ,םיכאלמ יד ליפ ןעוועג ןעניַײז ייז ןוא .ךאלמ ןדעי ןופ

 .עיזיו עשירעטכיד ןַײז טרעקלעפַאב

 -עג ןבָאהס יו -- ?רעכַאמ-ןצנוק רעדָא ? רעכַאמ-ףושיכ

 ,םיכאלמ ענַײז ןופ טכַאלעגּפָא ןבָאה סָאװ ,סרענגעק ענַײז טגָאז

 רעבָא .ןעמרָאפ טימ ,ןעעדיא טימ ,רעטרעוו טימ ןרילגנָאשז ןַײז ןופ

 ןענַאװ ןופ ,ץרַאה לדייא ןַא טּפַאלקעג טָאה ןרילגנָאשז ןרעטניה

 ןוא טײקמַאזנייא ןופ יירשעג ַא לָאמוצ ןסַײרסױרַא ךיז טגעלפ'ס
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 ןטימ ליּפש םעניא גנוקיורַאב ַא טכוזעג טָאה סָאװ ,טסגנַא ןופ

 -יטנעדיא ךיז רע טָאה קילעפוצ טינ .גַײצעגרעּפַאלק ןקידוועגנילק

 בעל לקיטש ַא טיוט םַײב ּפָא טלגנַאר סָאװ ,סועפרָא טימ טריציפ

 ףעלגנַארּפָא ַאזַא טינ ןבעל ץנַאג רעזדנוא זיא יצ .רעדיו דימת

 ?טיוט םעד ןַײז החוד

 טליּפשעג זיולב יצ ?עקַאט טריציפיטנעדיא ךיז רע טָאה יצ

 ,קרעװרעַײּפ זיולב -- קרעװ ןַײז זיא יצ ?סועפרָא ןופ עלָאר יד

 רעבָא .ןטּפשמ םעד ןגעוו טעװ טפנוקוצ יד ?קרעוו-רעייפ ךיוא יצ

 טָאה עיזעָאּפ ןופ רעַײפ סָאד זַא ,ןסייוו ,סרעלטַײצטימ ענַײז ,רימ

 רעטסעַירפ רעד ןופ גנוּוט ןוא ןבעל ןַײז ןיא ןשָאלעגסיױא טינ ךיז

 -עגקירוצ זיא סועפרָא ןעוו ,עגר רעטצעל רעד וצ זיב ןָא טנגוי

 לַײװ .גנַאזעג ןַײז קידנקידנערַאפ טינ ,טנעה עקידייל טימ ןעמוק

 -רעד לָאמ סָאד רע טָאה ,ץכעלַײװרעטניה ףיוא ךיז קידנקוקמוא

 ,עמעָאּפ רעד ןיא טינ ,ןטנָאמרעד טפָא ױזַא םעד ,טיוט םעד טנעק

 .רעטכיד םענופ ץרַאה םענעבילבעג-ןייטש םעניא רָאנ

,4 

200 



 סרעּפ ןָאשו-ןַאס ןגעוװ ןציטַאנ

 1960 ןיא רוטַארעטיל רַאפ עימערּפ-לעבָאנ יד ןלייטוצ סָאד

 ןעמ ּוװ ,ןז:ײרק עלַא טיירפרעד טָאה סרעּפ ןָאשז-ןַאס רעטכיד םעד

 טַאערוַאל םענופ קרעװ סָאד ּוװ ןוא עיזעָאּפ טימ ךיז טריסערעטניא

 -עגּפָא ךיוה ןוא טנַאקַאב טוג ןעוועג ןיוש זיא סרעּפ ןָאשז-ןַאס

 ,ךַײרקנַארפ ןיא יו רעמ ךָאנ רשפא ,בגא ,דנַאלסיױא ןיא .טצַאש

 סרעּפ ןָאשז"ןַאס ןופ ןעמָאנ רעד זיא םלוע ןרעטיירב םעד ּוװ

 סרעדנוזַאב ,ןרָאא עטצעל יד ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב קיטכיר טשרע

 עלַאנָאיצַאנ יד טלײטעגוצ טַאהעג םיא 1959 ןיא טָאה ןעמ טניז

 טָאה םוקילבוּפ םענופ טייקירעגַײנ יד .רוטַארעטיל רַאפ עימערּפ

 רעטניה זַא ,טסּוװעג טָאה ןעמ סָאװ ,טקַאפ רעד טציירעג ךיוא

 רערעדנַא ןייק טינ ךיז טלַאהַאב סרעּפ ןָאשז-ןַאס םינָאדװעסּפ םעד

 ןופ רַאטערקעסי-לַארענעג רעקירָאיגנַאל רעד ,עשזעל סיסקעלַא יוװ

 -לעבָאנ יד .(םוירעטסינימ-ןרעסיוא רעשיזייצנַארפ) יעסרָא'ד יעק

 .טכיל ןלופ ןיא רעטכיד םעד טלעטשעגקעװַא טָאה עימערּפ

 לזדניא ןפיוא 1887 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעטכיד רעד

 יּפיד רעד ּפָא ךיז רע טיג ןָא טנגוי רעד ןופ ,(ןליטנַא) ּפולעדַאוװג

 ןיא רע טרעוװ ,רָאדַאסַאבמַא ןוא רַאטערקעס-עדַאסַאבמַא .עיטַאמָאל

 יעק ןופ רַאטערקעסילַארענעג ןופ ןטסָאּפ ןפיוא טמיטשַאב 3

 -ישיוו יד ןעוו ,1940 זיב טבַײלברַאפ רע ןכלעוו ףיוא ,יעסרָא'ד

 קעװַא רעטעּפש םיא ַײב טמענ ןוא ּפָארַא םיא טצעז גנוריגטר

 עטקינייארַאפ יד ןיא טרירגימע רע .טפַאשרעגריב עשיזייצנַארפ יד

 ךס ַא ךָאנ ןוא המחלמ רעד ןופ ךשמב טבַײלברַאפ רע ּוװ ,ןטַאטש

 -טַאר רעשירַארעטיל ַא יװ גנַאל טַײצ ַא טעברַא רע .ריא ךָאנ ןרָאי

 רעד ךָאנ .ןָאטגנישַאו ןיא קעטָאילביב-סערגנָאק רעד ייב רעבעג
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 ן950 ןיא ןוא טכער ענַײז עלַא קירוצ רע טמוקַאב גנוַײרּפַאב

 ,רוטירעמע יד

 עשזעל עשזעלדןַאס םינָאדװעסּפ ןרעטנוא רע טָאה 1911 ןיא

 ,(םיחבש) =10965 ןעמָאנ םעד רעטנוא רעדיל דנַאב ַא טכעלטנפערַאפ

 עשיליטנַא ענַײז ןופ העּפשה יד טריּפשעג טָאה ןעמ עכלעוו ןיא

 -ןַאס םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ןיוש טנַיײשרעד 1924 ןיא ,ןרָאי-רעדניק

 אזחוווּס םט קזוחס6 ןוא (* סיזַאבַאנַא) 6ח80856 ךוב ןַײז סרעּפ ןָאשז

 ןַײז ןופ ךשמב ,ןָא טלָאמעד ןופ ,(טפַאשדנַײרפ סנטשריפ םעד)

 רע טרעוװרַאפ ,ערעירַאק רעשיטילָאּפ ןוא רעשיטַאמָאלּפיד רעצנַאג

 1940 רַאפ ןופ ןדי-בתכ ענַײז עלַא .גנוכעלטנפערַאפ עדעי ךיז

 -ייד רעד ךרוד עיצַאּפוקָא רעד תעב ןרָאװעג טכינרַאפ ןענַײז

 ,ײצילָאּפ רעשט

 (תולג) 680 ךוב ןַײז עקירעמַא ןיא סױרַא רע טיג 1944 ןיא

 -- 1957 ןיא ,(ןטניװ) 1ע6018 ךוב סָאד -- זירַאּפ ןיא 1946 ןיא

 -ָארכ) ,סחזסחוסטס ךוב סָאד 1960 רָאי ןיא ןוא (סנכייצ-םי) /גזוסז5

 ."רעטלע ןסיורג; םוצ ענמיה ַא ,(קינ

 ּצ

 עקידנעמעטָא-גנַאל ,עקיטכעמ טימ רעטכיד רעשיריל ַא

 ,טעטילַאניגירָא רעסיורג ןַײז ַײב ,סרעּפ ןָאשז-ןַאס זיא ,ןדרָאקַא

 סָאװ ,םזילָאבמיס ןשיזייצנַארפ ןופ עיניל רעד טימ ןדנוברַאפ

 רעטלע .ירעלַאו ןוא לעדָאלק וצ טריפ ָאבמער ןופ קידנעייגסיוא

 טגָארט ,טַײצ רעזדנוא ןופ סרעטכיד עשיזייצנַארפ עסיורג ךס ַא יו

 ןבילבעג זיא ןוא רענילָאּפַא ןופ םתוח םעד ייז יו רעקינייו רע

 -נעזרעּפ ַא סיוכרוד ַא גנוטכיד ַא ."גנוטכיד רעניירק רעד ַײרטע

 ןגעװ ןָאפָאנעסק ןופ קרעװ ןטמירַאב םענופ ןעמונעג זיא ןעמָאנ רעד (*

 -ָאמ רעד רַאפ ה"י ןט4 ןיא) .םי םוצ ןכירג טנזיױט ןעצ יד ןופ גנַאגקירוצ

 ,(גנונעכער-טייצ רענרעד
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 -עניא ןופ עיטסעגוס ןוא גנולגיּפשּפָא ,לָאבמיס זיא ץלַא ּוװ ,עכעל

 עטקעװעגפיוא ,סעיזיו יד רעכלעוו ןיא ןוא :ןבעל ןטסקינייװ

 טָאה'ס ןיהּוו ,רעדנעל עשיטָאזקע ןוא ןענַאעקָא עטַײװ יד ךרוד

 -נזעװנָא לָאמ וצ ןענַײז ,ערעירַאק עשיטַאמָאלּפיד ןַײז טריפעג םיא

 ךס ַא טָאה ןעמ .ןענעקרעד טכַײל דימת טינ ךיז ןזָאל ייז םגה ,קיד

 -ליב ענַײז ןופ טייקַײנ יד ,ןרילָאק ענַײז ןופ טייקכַיײר יד טביולעג

 ןעלקיוו ןדָאירעּפ עגנַאל ענַײז .קיזומטרָאװ ענעביוהעג ןַײז ןוא רעד

 -גסיוו ,רעיונעג ,רערעכיז ַא ןיא ,ןעמטיר עקיטכערּפ ןיא ּפָא ךיז

 ,רעכַײר ַא ןופ גנולטייקרַאפ ,ןגָאז טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,רעכעלטּפַאש

 -שרעהַאב שירעטסַײמ ַא ןיא ןליוהרַאפ ,עידָאסָארּפ רעקיברַאפליפ

 .עיצַאקיפיסרעוו רעלעניגירָא ןוא רעט

 -טכַײל ןייק טינ קפס-ילב זיא סרעּפ ןָאשז-ןַאס ןופ עיזעָאּפ יד

 סָאװ ַאזַא ,עשיטעמרעה ןייק טינ ךיוא רעבָא זיא יז .עכעלגנעגוצ

 -רַאפ ןיילַא ןוא ןרעיוט ןביז רעטניה ןסָאלשרַאפ טָאה רעטכיד רעד

 ןיא ןבירשעג ,עשיטַארעיה ַא רעכיג זיא יז ...לסילש רעייז ןרָאל

 ,ןענרעלסיוא רעבָא ךיז ןָאק ןעמ עכלעוו ,ךַארּפש-םינהכ רערעווש ַא

 ענייש ַא יו זיא גנוטכיד ןַײז .גנערטשנָא םעד ןכַאמ ליוו ןעמ ביוא

 ידכ ,ןרעה לָאמ ערערעמ זומ ןעמ סָאװ ,קיזומ עטריצילּפמָאק רעבָא

 עקידנעטש ַא רענעיל םענופ טגנַאלרַאפ יז .ןענעגייארַאפ וצ יז

 ןוא -טרָאװ עלופ יד ןעמענוצפיוא ןוא ןייגוצכָאנ ידכ ,טעברַאטימ

 -עג רעשיריל ןופ ןגָארטעג טרעװו עכלעוו ,טײקנדָאלעגנָא-דליב

 וצ טַײצ ןופ ןלעפ'ס ּוװ ,ּפערט עקיצָאטש רעביא יו טײקטנַאּפש

 גנַאג רעטלגילפַאב ריא רעבָא .סעשטנערָאּפ ןוא ןעלּפַאטש טַײצ

 :ליצ ןטמיטשַאב ַא וצ דימת ןריפ ּפערט יד ןוא ,רערעכיז ַא זיא

 ףיט רעד ןיא יצ ,ןטײקטַײוװו עקיברַאפליפ וצ -- ךייה רעד ןיא

 טלגנַאר ,בגא .המשנ רעד ןופ טכילרוא ןקידנרירָאפסָאפ םוצ --

 יװ) קידנרעלקרעד ,טייקשיטעמרעה ןגעק אפוג רעטכיד רעד ךיז

 יד; זַא ,(עימערּפ יד ןעמוקַאב םַײב םלָאהקָאטש ןיא עדער ןַײז ןיא
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 רוטַאנ רענעגייא ריא ןופ טינ טמוק עיזעָאּפ רעד ןופ טייקנליוהרַאפ

 ,טניימעג ןוא) ."סיוא טשרָאפ יז סָאװ ,טכַאנ רעד ןופ טרעַײנ ,אפוג

 שטנעמ םעניא ,אפוג זדנוא ןיא טכַאנ יד ,לכ-םדוק ,ךיז טייטשרַאפ

 רע טכַײרטשרעטנוא -- "רעבָא קורדסיוא ריא; .,(גנידַאב ןַײז ןוא

 רעטסדנימ ןייק עקַאט ָאטינ ."עלעקנוט סָאד טינ טגָארטרַאפ, ---

 -פיוא םעניא טייקנליוהרַאפ םוש ןייק זיא אפוג םיא רַאפ זַא ,קפס

 -ער סיוכרוד זיא סיסקַאטניס ןַײז .ןַארַאפ טינ עיזעָאּפ ןַײז ןופ קורד

 -עבילקעגסיוא ןַא --- רצוא-טרָאװ ןַײז ; םיללכ עלַא קילדעװ ,רעלוג

 סייו רע .רעזיצערּפ ַא דימת רעבָא ,רענעטלעז ַא לָאמ וצ ,רענ

 -ךיוה ןוא ןענמיה עכעלרעַײפ יד ןיא ןגָאז ליוו רע סָאװ ,טוג רעייז

 רָאלק ױזַא ךיוא רעבָא סָאד זיא יצ .ןלָאבמיס עקידנגַײטשפיוא

 רוטַארעטיל רַאפ עימערּפ-לעבָאנ יד עקַאט טָאה ?ערעדנַא רַאפ

 רעשיטעמרעה ,עיזעָאּפ ןגעוו עיסוקסיד יד טבעלַאב רעד 0

 ןעמַאר יד ןיא ...רעכעלגנעגוצ-רעווש יצ -טכַײל ,רעשיטַארעיה יצ

 ןטַײדוצנָא וליפַא ךעלגעמ טינ ,ךעלריטַאנ ,זיא ץיטָאנ רעצרוק ַא ןופ

 ,םעלבָארּפ םעד

 -רעד סרעּפ ןָאשז-ןַאס ןופ ןעמטיר לייט זַא ,טנַאסערעטניא

 סנעמעוו ,סעמעָאּפ םיא ַײב טניפעג ןעמ .ןעמטיר עשילביב ןענָאמ

 יד טימ ןרעוו וצ טצעזעגרעביא שממ ךיז ןטעב ןזרעפ-ריפנַײרַא

 ".,ריש-רומזמ, רעדָא ,"רעטסַײמ-גנַאזעג םעד חצנמל, :רעטרעוו

 עטשרע יד ךיז ןעניפעג ןטנעמגַארפ עטצעזעגרעביא יד ןשיווצ

 עטסטמירַאב ןוא עטסנעש יד ןופ רענייא ןופ ךעלטיּפַאק ייווצ

 ךוב ןופ) "ןפיש יד ןענַײז לָאמש; :סרעּפ ןָאשז-ןַאס ןופ סעמעָאּפ

 יד ןַא ,בגא ,ןטלַאה רעקיטירק-רוטַארעטיל .(תזחּסזּפ) -- ?סנכייצ-םי,

 -כיד יד רעסעב ןייטשרַאפ וצ טכעלגעמרעד עמעָאּפ עקיזָאד

 -סילש ךס ַא ,ייז ןגָאז ,ללוכ זיא יז לַײװ ,סרעּפ ןָאשז-ןַאס ןופ גנוט

 .טסנוק ןַײז וצ ןעל

1, 
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 רעלדָאב לרַאש ןופ קיטעָאּפ רעד וצ ןכירטש

 יא

 -נָאקסיד ,עקיגנורּפש יד זיא עיזעָאּפ רעשיזייצנַארּפ רעד ןיא

 ןופ ענייא סעכָאּפע עטמיטשַאב ןיא גנושרעדנַארעביא עקידנרַיוניט

 -נגייא עפיט ריא -- זיא עטייווצ ַא יו טקנוּפ .ןצנעדנעטטנורג עריא

 -יײז ןסעצָארּפ עטסקינייועניא ןוא ןעגנוקריוו עכעלרעסיוא :טייק

 עקידמצע-טסכעה רַאפ ןלַאירעטַאמ ןוא ןלומיטס ריא רַאפ ןענ

 ענייא םעד ןיא ךיוא זיא רשפא .ןעגנוַײנַאב ןוא ןעגנולדנַאװרַאפ

 ןיא ןענַײז ךַײרקנַארּפ ןיא .גנוקריווטלעוו ריא רַאפ תוביס יד ןופ

 -ץעזעג, רעקינייו טינ סעיצולָאװער יד עיזעָאּפ ןופ עטכישעג רעד

 --- ּפֶא ןלייט ייז .ללכב עטכישעג רעד ןיא יו ?שיסַאלק, ,"קיסעמ

 גנורּפש ןכָאנ יױזַא .סעכָאּפע-טנורג עריא -- ןדניברַאפ רעדָא

 -ףלּפ רעד ןופ עיצולָאװער יד -- סנַאסענער ןיא רעטלעלטימ ןופ

 יו םעד ךָאנ ,ה"י ןט17 ןיא רעק רעטייוצ רעד ךָאנרעד .עדַאי

 יד עיצולָאװער יד רעטעּפש ."ברעהלַאמ ןעמוקעג ךעלדנע זיא'ס;

 ןוא ןרעק לפיוו .עשיטסילָאבמיס יד ריא ךָאנ ןוא עשיטנַאמָאר

 עפיט יוװ ןבַײלברַאפ ןלעװ עכלעוו ?טלָאמעד טניז ןטקנוּפדנעװ

 ?ןשינערעקרעביא-ץַאלַאּפ יוװ זיולב עכלעוו ןוא ןטַיײברעביא

 עקיטַײזנגעק עכעלדַײמרַאפמוא ןענַײז טייקידכשמה ןוא סירּפָא

 רעטלוב ךָאנ ךיז ןבייה ןטנַאק עפרַאש ערעייז ןשיוװצ ןוא .ןעגנידַאב

 -לטימ ןשיוצ :"ןרענָאיצולָאװער, עסיורג יד ןופ ןרוגיפ יד סױרַא

 קידנעטש ףיוא ןוא ,ךיוה ןוא םַאזנייא -- סנַאסענער ןוא רעטלע

 ריא רעביא טַײװ ןוא קיטנַאמָאר רעד ןיא .ןָאי -- טַײז ַא ןיא

 -בוטַאנ ַא .ָאגוה רָאטקיװ --- קידנגַײטשרעבירַא יז ןוא קידנעײגסױרַא

 -ָאמ רעד וצ גנורּפש םעניא ןוא .טמיוצעגמוא ןוא קיטכַאמלַא חוכ
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 רָאי טרעדנוה .רעלדָאב לרַאש :ךוּפיה רעד -- עיזעָאּפ רענרעד

 ןעמ טעז (1867 טסוגיא ןטס231 םעד) רעטכיד םענופ טיוט ןכָאנ

 טייטש רעלדָאב .רעַײּפ ןצרַאװש ןַײז ןופ ןַײש ןיא רָאלק סע

 ןיא ןגעו עלַא רעדנַאנופ ךיז ןעייג סע ןענַאװ ןופ ,גָאר ןפיוא

 העּפשה ריא ןופ אלימב ןוא גנוטכיד רעשיזייצנַארפ רענרעדָאמ רעד

 רעביא םעדעפ יד ךיז ןעִיצ םיא ןופ .עיזעָאּפ-טלעװ רעד ףיוא

 ;ירעלַאװ לָאּפ ןוא עמרַאלַאמ ,לעדָאלק וצ ָאבמער ןוא ןעלרעוו

 רענילָאּפַא םָאַיג וצ ,טַײז ןייא ןופ ןרַאהרעװ וצ ָאבמער רעביא

 ערדנַא .רערעדנַא רעד ןופ ןָאגַארַא ןוא רַאולע וצ םיא רעביא ןוא

 רעלדָאב :(1ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאש סרעדנוזַאב סע טָאה ריּפס

 טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעשיטסילָאבמיס רעד רַאפ עזַאב יד זיא,

 "ער עשיטנַאמָאר יד יו ןוא ברעהלַאמ ןופ םערָאפער יד יו טקנוּפ

 טרעקעגרעביא ױזַא ,ןפוא ןרעלַאקידַאר ַא ךָאנ ףיוא ןוא ,םערָאפ

 ןשיוצ טינש ַא שממ ןפַאשעג טָאה יז זַא ,ןדָאטעמ עשיטעָאּפ יד

 -עג זיא סָאװ ץלַא .עיזעָאּפ רעשיזייצנַארפ רעד ןופ ןדָאירעּפ ייווצ

 תורוד עשירַארעטיל עקיטנַײה יד רַאפ טנַײשרעד ריא רַאפ ןעוו

 ."טרעטלערַאפ ןוא שַיַאכרַא

 גנוַײנַאב עכעלרעדנּוװא יד .םזילָאבמיס ןרַאפ זיולב טינ ןוא

 ריּפס יו -- ?ןרעלדָאב ךרוד עיזעָאּפ רעשיזייצנַארפ רעד ןופ

 טינ רעסָאװ ַא ןופ ןפַאש םעניא טינ טײטשַאב -- ןָא סע טפור

 טינ ןוא ןעוועג טינ זיא ןײלַא רעלדָאב .עלוש רעטמיטשַאב זיא

 טָאה רע :רעמ ןעװעג זיא רע .הטיש ןייק ,עלוש ןייק ןרָאװעג

 ןפַאשעג טָאה רע .סעלוש ןוא תוטיש עַײנ ליפ ױזַא ןפורעגסיורַא

 .גנונעדרָא עשיטעָאּפ עַײנ ַא

 ןָאק ןעמ .ןריניפעד וצ רעװש ?ןענַאטשַאב יז זיא סָאװ ןיא

 ןטלַאהעג ,עיזעָאּפ רעשיזייצנארפ ןגעװ סרוק םוצ ריפנַײרַא םעניא (

 .אסש 502001 סע 500121 86868וס00 ןיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא 1941 ןיא
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 ןיא זיולב טינ :גנַאג ןקידהגרדהב ַא ךרוד זיולב ןעמוקוצ םעד וצ

 טלָאמעד זיב ןטיבעג ףיוא קיטַאמעט עשיטעָאּפ יד ןרעטיירבסיוא

 םעַײנ; םעניא זילב טינ :עטרירַאב קינייו רעדָא עטנַאקַאבמיא

 ;טרילומרָאפ ףיט ןוא ץרוק סע טָאה ָאגוה רָאטקיװ יו ?רעדיוש

 -עיזַאטנַאפ ןשירעטכיד םעד ןריזינַאגרָארעביא םעניא זיולב טינ

 רעלדָאב ,טרעקרַאפ .ןעמרָאפ עַײנ ןפַאש ךרוד טינ יאדווא .געמרַאפ

 ךס ַא ךָאנ ריא ןיא זיא ,עידָאסָארּפ עלענָאיצידַארט יד טצונַאב

 -עג ןעמ טלָאװ ,רעטצענערגַאב ,קידוועגייב רעקינייו ,רעגנערטש

 ןיא סרעדנוזַאב -- רצוא-ךַארּפש ןַײז .רעקיטנַאמָאר יד יװ ,טגָאז

 ,עיכיטס סָאגוה רָאטקיװ ןופ לַאפרעסַאװ ןקיטכעמ ןטימ ךַײלגרַאפ

 זיא -- ןסַײרפױא-טרָאװ סָאבמער ןופ ךורבסיוא-עווַאל ןטימ יצ

 -ָאנָאמ יד טָא טרעיינ .ןָאטָאנָאמ טינ רעיש ,קידמוצמיצב רָאג זיב

 -מוא ,ןטנַאקַאבמוא ןופ חוכ-עיטסעגוס טימ ןדָאלעגנָא זיא עינָאט

 -יגנערטש עלַארוטּפלוקס יד ץנעטָאּפ ןיא טגָארט ;ןימ ןרעיײהעג

 ימיס יד ןופ עימעכלַא עשילַאקיזומ יד ןוא רעסַאנרַאּפ יד ןופ טייק

 -ללוכ םעניא ,קיטעָאּפ עַײנ ַא ןפַאשעג טָאה רעלדָאב .ןטסילָאב

 טסייוו רעו טכעלגעמרעד ךָאנרעד טָאה סָאד ןוא ,ןעניז ןטסקיד

 .-.םעטיר ,-זרעפ ,סעמעט ,רעדליב ,ןעמרָאפ עשיטעָאּפ עַײנ לפיוו

 .ןעגנוַײנַאב-קורדסיוא

 ,קיטירקטסנוק ןימ רעַײנ רעד ןוא עזָארּפ ןיא רעדיל יד ךיוא

 ,ןזַײװַאב ,ןפַאשַאב-ןעמרָאפ ןגעוו ןדייר ָאי ןעמ ןָאק ייז עגונב סָאװ

 טרעַײנ ,ןסניפעגסיוא עלעמרָאפ ןיא זיולב טינ ןעגנַאגעג זיא ָאד זַא

 .ןעגנונעפערעד ןוא ןגָאװצ ערעפיט ךס ַא ןיא

 ץמַאס םעניא ןעלצרָאװ קיטעָאּפ ןַײז ןופ טַײטַאב ןוא חוכ רעד

 םעניא :הריצי רעשירעטכיד רעד ןופ ץנַאטסבוסרוא רעד ןיא ,דוסי

 -עדנערַאפ-טלַאטשעג עקיפיואנביוא יד ןופ קידנגָאזּפָא ךיז .טרָאװ

 יד וצ זיב ךרוד רעלדָאב טגנירד ,רעקיטנַאמָאר יד ןופ ןעגנור

 ןפַאשעגנַײרַא רעדָא ,ןענופעגסיורַא טָאה רע .ךעלרעמעק-תישארב
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 (.!רעקיטכיר רעד ָאד זיא ןימרעט רעסָאװ טסייו ןעמ ןעוו ,ָא)

 געװ םעד טנפעעג אלימב ןוא טסעמסיוא םעַײנ ַא טרָאװ םעניא

 -גוקיטלַאטשעג ,ןעגנוריּפש ןופ טלעװ רעד ןיא ןתוכייש עַײנ רַאפ

 -ַאער עשירעבַײרשַאב יד ַײס סיוא טדַײמ רע .ןעגנולדנַאװרַאפ ,ןעג

 יָארּפ עטסקינייװעניא רַאפ קורדסיוא ןטקעריד םעד ייס ,קיטסיל

 ַײב ךיז טקידנע סָאװ ,קיטנַאמָאר יד םעד ךרוד רבוג זיא ;ןסעצ

 סרעלדָאב .שפנה-תוכפתשה רעקיגערבנָא ןיא ןיטרַאמַאל ןוא עסימ

 רעקידנעטשבלעז ַא יו טרָאװ ןופ עיגַאמ יד זיא סָאד קיטעָאּפ

 םעד ןיא טביולגעג טָאה'ס יו ױזַא .חוכ-גנופַאשַאב רענערעוווס

 רַאפ ,דניק סָאד טביילג סע יצ ,ןטפַאשלעזעגרוא ןופ שטנעמ רעד

 -לייטעצ-טינ ַא ךָאנ זיא טרָאװ ןופ ןוא ןַײז ןופ טלעוװו יד ןעמעוו

 ןַײז וצ םורַא ױזַא ףיוא טרעה טרָאװ עשירעטכיד סָאד .שי רעט

 .עיצַאקיפיטנעדיא טרעװ ןוא זַײװנָא ,ערָאפַאטעמ .,ךַײלגרַאפ זיולב

 סָאד .היווה ןופ שינעפיט יד טגיל טרָאװ ןופ שינעפיט רעד ןיא

 -ַאער יד טשרע טּפַאש הריצי רעשיטעָאּפ רעד ןיא טרָאװ עשיגַאמ

 ַײײז קידנבעג ,ןענעמָאנעפ יד רַאפ ץנעטסיזקע טשרע טיג ,טעטיל

 !ןעמָאנ ַא

 ןַײא רעדיוו טרָאװ סָאד ךיז טרעדילג אפוג םעד ךרוד טרעַײנ

 .ץנעטסיזקע סע טיג .גנולקיװטנַא ריא ןוא טעטילַאער רעד ןיא

 ןוא ץנעטסיזקע רעד רַאפ ןסודָאמ ךיוא אפוג םעד ךרוד סע טיג

 ,שטשוטמ ,לקנוט זיא טעטילַאער יד ביוא .ןיילַא ךיז רַאפ אלימב

 רעבָא טרָאװ סָאד זיא ,ךיירגרעד ןופ עגר רעד ןיא קידנדניוװשרַאפ

 זיא'ס .קידתושממ ,קידנטַײטַאבליפ ,ןעניז טימ ןדָאלַאב ,רָאלק

 -טנַא ןייק ,ןעִילפקעװַא טהגאדרַאפמוא ןוא יַײרּפ ןייק טינ רעמ ןכּב

 ךרוד ןוא טימ זיולב טריטסיזקע סע תמחמ .גנוַײרּפַאב ןייק ,ןעניר

 ךיז שינרעטצניפ ןוא טכיל, יװ .טפַאשַאב סע סָאװ ,טעטילַאער רעד

 -ָאװער ַא רעלדָאב זיא ןעניז םעד ןיא ."םיור ןוא טַײצ ךרוד טכוז

 זיא טרָאװ סָאד ןעמעוװ רַאפ ,רעקיטנַאמָאר לייט ַא יבגל רענָאיצול
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 יִצ ,גנוללעטשנגעקטנַא ןַא ,ןוימדה-חוכ ןעיײרפ ןופ ןכייצ לכיםדוק

 -רַאפמוא זיא רע .טייקכעלקריוו רעד וצ גנורעדָאפסױרַא ןַא וליפָא

 יד .ץנעסע ןַײז וצ בעל ןלַאער םוצ ייז יו רעטנעענ ךעלכַײלג

 -טנַאפלעה עטכַארטעגסיוא ןייק ןיא טינ ןסקַאװ "זייב ןופ ןעמולב;

 םענופ טנורג ןטספיט עמַאס םעניא ןעלצרָאװ ייז .סמערוט-ןייב

 .ןַײז

 ױזַא טײטשטנַא תוחוכ-געװַאב ןוא קיגָאל רענעגייא ןופ טריפעג

 -מיא ןטסקינייװעניא ןַא קילדעו טרעדילגעג ,םוכס רעשיטעָאּפ ַא

 ןופ גנולמַאז ןייק טינ ןענַײז "זייב ןופ ןעמולב יד, :וויטַארעּפ

 -עפוצ ןוא ןטַײצ ענעדישרַאפ ןיא ןבירשעג ,רעדיל ענעדישרַאפ

 רעלדָאב טבַײרש -- ןגָאז ךַײא ךיא ףרַאד יצ; .ענעמונעגפיוא קיל

 בָאה ךוב ןקידתוירזכא ןקיזָאד םעניא זַא -- לעסנַא וצ 1866 ןיא

 ,טייקכעלטרעצ עצנַאג ןיימ ,ץרַאה ץנַאג ןַײמ טגײלעגנַײרַא ךיא

 יויסרוק) *?האנש עצנַאג ןַײמ ,(עטלעטשרַאפ ַא) הנומא עצנַאג ןַימ

 ןופ טריפעג זיא "זייב ןופ ןעמולב יד, ךוב סָאד .(ןרעלדָאב ןופ

 -נערטש ַא ץלַא קילדעװ עגַאלפיוא רעטייווצ רעד וצ רעטשרע רעד

 -יא לכ-םדוק אלא ,ךעלגנומיטש יצ ,שיטעשזוס זיולב טינ ,רערעג

 ןופ קינָאטקעטיכרַא יד זיא'ס .קינָאטקעטיכרַא רעטגנידַאב טנענַאמ

 -עגנגעקטנַא רעד ףיוא טיובעגפיוא ,עלַארדעטַאק רעשיטָאג-ךיוה ַא

 -ייא ןוא טייקטגנידַאב רעקיטַײזנגעק קיטיײצנייא ןוא טייקטלעטש

 ךָאנ רעד ןופ ןוא עסַאמ רענרענייטש רערעווש רעד ןופ טייקינ

 ןרעלדָאב ןופ םזילַאוד רעד .גנוקיטסַײגרַאפ רעקידנבערטש ןביוא

 רמוח ןשיװצ טייקטייוצעצ רעד ןיא סיוא טינ רעבָא ךיז טּפעש

 ןוא בַײל ןשיװצ ,תוינחור ןוא טעטילַאוסנעס ןשיווצ ,טסַײג ןוא

 -עטיל יד ןצענערגַאב ןליוו סָאד יוװ ,גנוזיילסיוא ןוא דניז ,המשנ

 רעשירעלדָאב רעד וצ לסילש םעד ןכוז סָאװ ,רעשרָאפ-רוטַאר

 ערעדנַא ןעוט סָאד יו רעדָא .ןסקעלּפמָאק עזעיגילער ןיא קיטעָאּפ

 םעד ןשיװוצ הריתס רעכעלנעזרעּפ רעד ףיוא םיא ןריצודער ךרוד
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 רעד ןופ סקעלּפמָאק רעד .רעטכיד םענופ ןַײז םעד ןוא ןַײז-ןלעװ

 ,ןופרעד וויטַאגענ רעד יצ ,זייב ןופ לַאװק רעד יװ ,דניז-ןומדק

 עטניווועגוצ זיולב ןרעלדָאב ַײב רשפא ןענַײז ,?םזינַאטַאס,; רעד

 סטוג .ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ טייקיייוצ-טנורג רעד רַאפ ןלָאבמיס

 "לַאעדיא ןוא ןילּפס, ,ללכ ןוא דיחי ,גנוּוט ןוא םולח ,סטכעלש ןוא

 סנייא ךות ןיא ןענַײז ייז -- טלעטשעגנגעקטנַא טושּפ טינ ןענַײז

 סָאװ ,הריתס ןייק טינ .ךוּפיה ןוא טעטיטנעדיא ,עקיבלעז סָאד ןוא

 רוטַאנ ריא ךרוד טרעַײנ .זעטניס ןרעכעה ַא ןיא ןזיילפיוא ךיז ןָאק

 ןכרוד טגנידַאב סנייא .טייקינייאייוצ רעקיבייא ףיוא טּפשמרַאפ אפיג

 רשפא .ןטייוצ םעד ןָא קידנריטסיזקע רעמ טינרָאג ;ןטייווצ

 סרעלדָאב ןופ ןעלצרָאװ ענעדישרַאפ יד ףיונוצ ָאד ךיז ןפערט

 עשיטקעלַאַיד יד ןוא טייקינייאײרד עכעלטסירק יד :ליפעגטלעוו

 ןוא הניכש ןופ טייקינייאייוצ רעד ףיוא טרינָאּפסנַארט עיציוטניא

 ..ארחא ארטיס ןופ

 -רָאגעטַאק רעַײהעגמוא רעד ןופרעד ןוא --- םזילַאוד רעד

 רָאנ סָאװ ,טרָאװ ןשיגַאמ ןכרוד ןַײז וצ רבוג םיא רעגַאב רעש

 -רעד וצ רעדיו -- עגר ַא ףיוא שטָאכ -- לגוסמ זיא ןיילַא רע

 ,אפוג דוסי רעד רעבירעד זיא -- דחא םענעריולרַאפ םעד ןכיירג

 ךיוא טגנידַאב רע .גנַאג ןשירעטכיד סרעלדָאב ןופ םרוג-רוא רעד

 ןעגנורעדילג ענַײז ןופ רעדעי ןיא קרעװ םענופ קינָאטקעטיכרַא יד

 םעד ןגעקטנַא טײטש "לַאעדיאש רעד .ןעגנורעטַײװסיױא ןוא

 .עביל יד ןוא טסנוק יד .טייוצעצ זיא אפוג רע רעבָא ,"ןילּפס;

 שטנעמ רעד סָאװ ,"דנַאל ןקירעּפכורפ ןופ רעדלעפ עקיצנייא, יד טָא

 -קערש? ןופ גָאט םעניא "תוכז ןעניפעג, שינעטערעג רעייז טימ ןָאק

 ,ּפיצנירּפ רעייז ןיא שיטסילַאוד ןענַײז ןיילַא ייז ,"ןידה-םוי ןכעל

 ריא טימ ,ףושיכ ןצרַאװש ןופ עביל, יד :תוהמ ןצנַאג רעייז ןיא

 ריא טימ ,ןרערט ,ךעלשעלפטפיג ,ורמוא ןופ עטיווס רעקידמונהיז

 סע זיא קיטַײצנײא טרעַײנ ."ןטעלעקס ןוא ןטייק ןופ רעּפמילקעג
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 ץרַאה סָאד למיה רעקיסילפ ַא יו; ױזַא סיוא טייז סָאװ ,עביל יד

 רעד ,עטעל יד ךיוא רעבָא ,שאה דומע רעד זיא יז ."ןרעטש טימ

 רעגנערטש ַאק יז זיא טָא -- טסנוק יד ןוא .ןסעגרַאפ ןופ ךַײט

 -עג טינ טינ ןעק ןוא "גנוגעווַאב טסַאה; סָאװ ,"סקניפס רעליק

 סָאד סָאװ ,"םולב עקידרעקַאלפא ַא טָא ןוא .ןייוועג טינ ,רעטכעל

 .עיכיטס ריא זיא "ןליוו ןוא ךערברַאפ ןיא; עקיטכעמ-שילרעטסיוא

 ,דײשַאב רעטצעל ןוא גנוזילסיױא עטסכעה ,אפוג טייקנייש יד

 ,"ןעמוהת עטסעצרַאװש; יד ןופ ןוא "ןעלמיה עטספיט, יד ןופ טמוק

 קילג ןוא קיטַײצנײיא "קידמונהיג; ןוא "ךעלטעג, זיא קילב ריא

 עקיטרעװכַײלג ןוא עקיטליגכַײלג זיולב ריא רַאפ ןענַײז ליורג ןוא

 .טפַאשרעה ריא ןופ ןטובירטַא

 -גנַאל :סע זיא סָאװ .טייוצעצ זיא רע ?ןילּפס; רעד ךיוא

 .דעוו ןוא טסוּפ זיא רע ?עילָאכנַאלעמ ?טייקיסירדרעביא ?לַײװ

 רעבָא .רעמ טינרָאג וצ רע טבערטש אפוג עיציניפעד ןַײז קיל

 טקילַײװגנַאל ץלַא .ןטולָאסבַא םוצ ןבערטש סָאד זיא לצרָאװ ןַײז

 -קרעמפיוא רעטגנערטשעגנָא ,רעפרַאש ַא רַאפ סָאװ טימ רעבָא .םיא

 ,רעגייז םענופ גנַאלק םעד :םורַא םעד ףיא רע טמענ טײקמַאז

 םעניא וליפא "ןעשטּפעש; סָאד ,טַײשצלָאה רעד ןופ ןעּפישז סָאד

 סע רעלדָאב טָאה רעטומ ןַײז וצ ווירב ַא ןיא !לשעּפ-ןטרָאק

 טסיוטש ַײברעד ןוא ."רעגַאב ןדעי ןופ ןלעפ סָאד,; יו טרילומרָאפ

 -גנופַאש ןַײז ןרעטַײװּוצסױא רדסכ "ןלעפ, סָאד טָא אקווד םיא

 ןיא ,ףרַאד סָאװ סָאד .ןטנעמעלע עַײנ רדסכ ןעמענוצנַײרַא ,טיבעג

 -פיוא ןביוא ךָאנ עדייב ןופ !טרילומיטס -- ןעמייל ,ןעמונעג גולפ

 רעטכיד רעד ּו ,"לַאעדיא ןוא ןילּפס; ןופ סמערוט עטבערטשעג

 רע טזָאל ,טסנוק ןוא עביל ,ןטש ןוא טָאג טימ טַײרטש ןַײז טריפ

 -שטנעמ רעד ןופ ןשינעטלעהַאב עשידרערעטנוא יד ןיא ּפָארַא ךיז

 רעקיסַאלק יד סָאװ רע טקעדטנַא טרָאד ןוא .עלַארדעטַאק רעכעל

 ןיא רעקיטנַאמָאר יד ןוא טייקיסעמ רעשיטַארקָאטסירַא רעייז ןיא
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 ,ץומש םעד :ןעזרַאפ טציא זיב ןבָאה גנּוװש םענעסיררַאפ רעייז

 זיא סָאד .קנערק יד ,טסירב עקידנעגנעהּפָארַא יד ,ץכעַײּפש םעד

 -רַאפ עקידרדסכ ַא ,ךרד רעכעלצעזעג ,רעכעלדנעטשרַאפ סיוכרוד ַא

 רעטקַארטסבַא רעד ןופ ךיז טגעװַאב סָאװ ,טרָאװ םענופ גנופיט

 טלעוװ, רעטרַאה רעד וצ ליפעג ןטסּוװַאברעטנוא םענופ יצ ,עעדיא

 "רעדליב רעזירַאּפ, יד ןופ שזַאזיּפ רעשיטָאטש רעד ."ןכַאז ןופ

 -ָאיזיו ןוא םזילַאער ןשיװצ טייקטייוצעצ רעד ןופ ףיוא טגַײטש

 זיא ?ץנַאטנטױט, ןופ יצ "םינקז ןביז, יד ןופ טלעוו יד .טייקשירענ

 -יפסנַארט אלא גנולגיּפשּפָא טינ ;קיטַײצנײא לַאער-טינ ןוא לַאער

 רַאפ טקנוּפ-עיצַאזילַאטסירק אלא טקנוּפגנַאגסױא טינ :;עיצַארוג

 רעד ןיא ןַײז דלַאב טעװ סָאד יװ .גנועז רעטסקינייװעניא רעד

 עשינַאגרָא יד טסיזמוא טינ .ןעגָאג ַײב ןוא גָאג ןַאװ ַײב ײרעלָאמ

 ןוא עיזעָאּפ רעד ןיא ךרד סרעלדָאב ןשיװצ טעטימיטניא עפיט

 רעלדָאב זיא קילעפוצ טינ .טסנוק רעשיטסַאלּפ רעד ןופ ךרד םעד

 ןופ -- רענעקרעד רעלַאינעג רעד ,רעעזסיורָאפ רעסיורג רעד

 -ייז טסנוק ןגעוו ןטפירש ענַײז ...ענַאמ זיב ,עברוק זיב ַאורקַאלעד

 ןשיטעָאּפ ןַײז ןופ לײטדנַאטשַאב רעשינַאגרָא רעקידנעװטיונ ַא ןענ

 .קרעוו

 םעניא ךיוא טשרעה ןַײז ןופ גנידַאב-טנורג רעשיטסילַאוד רעד

 םעד טגלָאפרַאפ רע .שישַאה ןוא ןַײוװ ןופ ?ןדע-ןג ןכעלטסניקע

 ךיוא .וליפַא טיוט םעד ,גנונירטנַא רעטצעל רעד ןיא זיב רעטכיד

 גנוזיילרעד טינ זיא -- עזַײר עטצעל ןוא ליצ רעטצעל רעד -- רע

 רעבָא רע זיא ,"גָאט ףוס; רעד זיא רע ביוא .גנוקידנערַאפ ןיא

 ןוא ןעלגיּפש עטַאמ יד, ַײנספיוא טבעלַאב רע .בייהנָא רעד ךיוא

 "ןוז עַײנ ַאק יװ טזָאל ןוא עטבילעג יד ןופ "ןעמַאלּפ עטיוט יד

 -ּפלוקס ענעטלָאשרַאפ, יד ַײב "ךרַאמ ןופ ןעמולב; יד ןעִילבפיוא

 -מוא ןטרַאװ רימ ּוװ ,עניב עטסוּפ יד ,ןַײז-טינ סָאד זיא רע ."ןרָאט

 רימ סָאװ ,םוהת רעד קיטַײצנײא טרעַײנ .לקַאטקעּפס ןפיוא טסיז
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 וצ, ךעלדנע רעגַאב ןקידנענערב טימ ןַײרַא םיא ןיא ךיז ןפרַאוו

 ."יינ זיא סָאװ ,סעּפע ןעניפעג

 ןרַאפ ןענירטנַא ןייק רעמ ָאטינ .ןסָאלשעג ןזיא זַײרק רעד

 עסַאמירג ַײס ,'םיכאלמ ןופ קילב, ַײס זיא סָאװ ,םינּפ-לּפָאט

 ּפָאקלּפָאט רעקיזָאד רעד תמחמ ,ןענירטנַא ןייק ָאטינ .ןטש ןופ

 סיזַאָא-ליורג ַא :ףוצרּפ םענעגייא רעזדנוא זיולב זדנוא טזַײװ

 "םוהת ןַײזא ךיז ןיא טגָארט רעדעי .?סָארדרַאפ ןופ רבדמ ַא ןיא

 ןטרעקעגמוא ןַײז ךיוא רעבָא ,ןגָארטעג טיא טָאה לַאקסַאּפ יװ ױזַא

 םענופ גנידַאב רעכעלטנגייא רעד ױזַא ביוא טינ סע זיא יצ .למיה

 ןשיווצ ןפרָאװעג רדסכ ןרעוו וצ טסנוק ןַײז ןופ אלימב ןוא שטנעמ

 ןיא עדייב ייז ךָאד רע טגָארט ףוסילכ-ףוס סָאװ ,םוהת ןוא למיה

 ...אפוג ךיז

 םענופ קיטעָאּפ יד םורַא ױזַא זיא ןרעלדָאב ןופ קיטעָאּפ יד

 רעד ןופ אפוג ָאנד ןפיוא ךיז טפרַאװ יז :גנידַאב ןכעלשטנעמ

 תובהלתה יד ןעניפעג וצ טייקנלַאפעג רעטספיט ןיא ידכ ,ץנעטסיזקע

 ץלַא ,?לַאעדיא; רעד רעכעה סָאװ .גנובייהרעד רעטסכעה ןופ

 .טרעקעגמוא ןוא "ןילּפסא רעד רעקיטנורגּפָא ,רעצרַאװש ,רעפיט

 יו טלעטשעגנגעקטנַא ןענַיײז טייקכעלקריוו יד ןוא לַאעדיא רעד

 ךעלדיישעצמוא עקַאט םעד בילוצ טרעַײנ ,דרע רעד למיה רעד

 תוחילש יד זיא סָאד סָאװ ,רעטכיד ןכרוד ןדנוברַאפ .ןדנוברַאפ

 רבוג טינ ןָאק סע ביוא ,טרָאװ ןַײז תמחמ .ענַײז רָאנ ןוא ענַיז

 -נייא רעבָא ,ערעמעפע סָאד סע זיא ,טייקטייווצעצ עקיבייא יד ןַײז

 ווו ,ןלָאבמיס ןופ טלעװ רעד ןיא ןַײז וצ ףרצמ יז לטימ עקיצ

 -ליפ ַא ןיא ךיז ןעלטייקרַאפ "ןעגנַאלק יד ,ןברַאפ יד ,תוחיר יד;

 ..טייקינייא רעפיט ןוא רעלעקנוט ןוא רעקידמערָאפ

 -רעּפ רעד ןיא ןַײרַא ךיז טביירש קיטעָאּפ סרעלדָאב ,יאדווא

 םענופ םזילַאוד-טנורג רעד .רעטכיד םענופ טַײצ רעד ןיא ןוא ןָאז

 םערָאפ עכעלנעזרעּפ יד ךיא םענעטלָאּפשעצ םעניא ןָא טמענ ןַײז
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 -לוזער ןופרעד עלַא טימ ,ןענָאק ןוא ןלעװ ןשיוװצ גנונַאּפש ןופ

 -יהרעד ןוא ןלַאפכרוד ,ןטקילפנָאק ןוא ןסקעלּפמָאק עקידנריט

 טנעמָאמ םענעבעגעג םעניא ןַײרַא ךיוא ךיז טבַײרש רע .ןעגנוב

 ןופ גנַאגסױא רעד :ןעעשעג ןשירַארעטיל ןוא ןשירָאטסיה ןופ

 -רָאי םענופ ךָארברעביא ןטימ ןעמַאזוצ ,עלוש רעשיטנַאמָאר רעד

 -לעוו ןיא ,1848 םורַא הפוקת יד ;ןטימ ןַײז ןיא טקנוּפ טרעדנוה

 -ילב ךיז טקעלּפטנַא טפַאשלעזעג רעד ןופ טייקטייווצעצ יד רעכ

 -רַאפ ריא יו יצ ,רעגעװַאב-טּפיױה ריא יו יצ ,טלוב ןוא קיצ

 -ָארּפ ןגעוװ עעדיא רעד ןופ גנוקיטרעוורעביא יד :טײקטּפשמ

 טנַאסערעטניא זיא ץלַא סָאד .רעטכיד ןופ לָאר רעד ןגעוו ,סערג

 -דָאב ןיא ןטַײז עסיוועג ןופ גנורעלקרעד רעד רַאפ קיטכיוו ןוא

 ,קרעוו סָאד סיוא טינ ןפוא םושב רעבָא טּפעש סע .ןפַאש סרעל

 יד יצ ,תועּפשה עשירַארעטיל ענעי רעדָא יד ןופ זַײװכָאנ רעד

 ,סעביל ענַײז ,ןבעל ןַײז ןגעוו ןטייהלצנייא עַײנ ןופ גנולמַאזנָא

 -נייא רעייז טפָא ,עַײנ דימת יד .טינ סע ןרעדנע ןעמענַאב ןַײז

 -כיד םעד ןקעדוצפיוא ןפלעה רשפא ןענָאק ןזילַאנַא עכעלגנירד

 -סיוא ןוא טַײטַאב ןַײז טינ ןרעלקרעד ייז טרעַײנ ,קיכיסּפ סרעט

 -ַאב ןוא טנַאסערעטניא יו -- ןרעלדָאב ןופ ןָאזרעּפ יד .קריוו

 .קרעוו ןַײז רעטניה טדניוװשרַאפ -- ןַײז טינ לָאז יז קידנרעל

 -דָאב .הפוקת יד ,טַײצ יד םיא רעטניה טדניוװשרַאפ סע יװ טקנוּפ

 ,םעד ןיא ,קרעוװ ןַײז ןיא רָאנ ןעניפעג ןוא ןכוז ןעמ ףרַאד ןרעל

 רַאפ טקנוּפ-עיצַאזילַאטסירק ַא וצ גנוטכיד ןַײז טכַאמעג טָאה סָאװ

 טינ ךיז טעז רעטכיד רעדעי ּוװ ,לגיּפש ַא וצ ןוא .טפנוקוצ רעד

 רעצנַאג רעד טימ .זיא רע יװ ױזַא טרעַײנ ,םיא ךיז טכוד'ס יו

 ַאזַא וצ ןבעגוצ ףרַאד ןעמ סָאװ ,ךיז טייטשרַאפ ,טײקוויטַאלער

 ,גָאזסױרַא

 .ב

 יד ןשיװצ יווװ ךוּפיה ןרעקרַאטש ַא ןעניפעג םיוק ןָאק ןעמ
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 רָאטקױוװ :ה"י ןט19 ןופ רעטכיד עשיזייצנַארּפ עטסערג עדייב

 -סנבעל רעייז ,טייקכעלנעזרעּפ רעייז ןיא .רעלדָאב לרַאש ןוא ָאגוה

 שיזיפ ,רבג רעד טַײז ןייא ןופ .טלעוו רעשירעטכיד רעייז ,געוו

 -עפמעק ,רעקיטפערק רעטלע ןטספיט ןיא זיב רעד ,קיטסַײג ןוא

 -נַארק ,רעסרעװרעּפ רעד --- רערעדנַא רעד ןופ .רעביײירש רעשיר

 זילַארַאּפ ןופ רָאי קיצרעפ ןוא סקעז טימ ,רענעסירעצ ךיז ןיא ,רעק

 טמענ ןפַאש סָאגוה .רעטכיד רעקידנעייגסיוא גנוכייוועצ-חומ ןוא

 -נָאק ענַײז ,ןעעדיא ענַײז טימ ,ה"י ןט19 םענופ לטירד ייווצ םורַא

 סרעלדָאב .טסַײג םענײמעגלַא ןַײז ,ןעקנעד שירָאטסיה ןַײז ,ןטקילפ

 קילדנעצ ייוצ םיוק ןיא טרירטנעצנָאק זיא גנוּוט עשירַארעטיל

 גנולַארטשסיױא עצנַאג ריא ןוא 1848 ןופ סיר ןטַײז עדייב ןופ רָאי

 -עּפש םעניא טשרע ךעלטנגייא קידוװעקריװ ןוא ךעלטַײד טרעוו

 -רעה רענעמונעגנָא רעד ןעוועג זיא ָאגוה .טרעדנוהרָאי ןקידרעט

 ןיא ור רעטצעל ןַײז וצ ןטײלגַאב ןלעװ ןענָאילימ ןעמעוו ,רעש

 זיולב טנַאקַאב ןבילבעג ןבעל ןַײז ייב טלָאװ רעלדָאב .ןָאעטנַאּפ

 ןטימ לַאדנַאקס רעד טינ ןעװ ןזַײרק עשירַארעטיל עגנע ןיא

 רַאפ לָאמקנעד םעד וליפא ."זייב ןופ ןעמולב יד; ןופ סעצָארּפ

 טגיל רע ּוװ ,רבק םענופ טַײז ַא ןיא ןלעטשקעװַא ןעמ טעװ םיא

 .ןטַאטּפיטש ןטסַאהרַאפ ןטימ ןעמַאזוצ

 ןגָארט זומ סָאװ ,סַאלטַא ןַא; ףיוא ךיז טלעטש טַײז ןייא ןופ

 טַײרש ןוא ךיז טרעגלַאװ רערעדנַא רעד ןופ ,"?טלעוו יד ךיז ףיוא

 רעד ןוא ליורג יד ךשוח ןיא ןעמיווש'ס ּוו; ,םיקמעממ ץרַאה ַא

 ןוא עטסקירעּפכורפ יד ןופ סנייא -- קרעװ סמענייא ."רעטסעל

 יד טסַײרעצ ןוא טימ טסַײר ,ץלַא טציילפרַאפ סָאװ ,עטסקיטַײזליפ

 סנרעדנַא םעד .טיירב רעקידנעמיושרעביא ןיא ןצענערג ענעגייא

 ןוא רעמ ץלַא ,טצענערגַאב סעמעט עקיטנורג עכעלטע ףיוא --

 -עפַאש ןופ טרוכישרַאּפ רענייא .וויסנעטניא ,טרירטנעצנָאק רעמ

 טינ טימ ,רערעדנַא רעד .גרעב קידנפרַאװנָא ,גנוושרעביא ןשיר
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 דיל ַא קידנרעדנע רעדָא ,קידנפַײלש גנַאלנרָאי ,תונשקע רעקינייװ
 רעלדָאב ןיא ןוא ָאגוה ןיא ןעז ןָאק ןעמ .סעּפָארטס עכעלטע ןופ
 ןּפיט עטלעטשעגנגעקטנַא לַארטעמַאַיד ,ענעדישרַאפ-טנורג ייווצ
 ,תונואג רעשירעטכיד ןופ

 -ישרַאפ ַאזַא ןופ טיײקשירעפַאש רעד ןשיװצ זיא טרָאפ ןוא

 טינ ןעניימ רימ .סקידתופתושב ףיט סעּפע ןַארַאפ רוטַאנ רענעד

 עסיוועג ּוװ ,ןפַאשַאב ןשירעטכיד ןופ גנַאג ןקידתודוס םעניא זיולב

 ףַאשַאב םעניא ךיוא רָאנ ,קיטליג-ןײמעגלַא רשפא ןענַײז ןסעצָארּכ

 טכעלגעמרעד עקַאט עקידתופתושב סָאד טָא טָאה רשפא .אפוג

 םעד טעמדיוװעג טָאה רעלדָאב .שינעדנעטשרַאפ עקיטַײזנגעק יד

 אקווד ,סעמעָאּפ עטסנעש ענַײז ןופ עכעלטע (2 לודג ןטלגָאװרַאפ

 רָאטקיװ .גנופיטרַאפ ןוא גנוקיטַײצסיױא רעטסערג ןופ דָאירעּפ ןופ

 טריּפשרעד טָאה סָאװ ,ענעטלעז יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ָאגוה

 רעייז עקיזָאד יד ."זייב ןופ ןעמולב יד, ןיא "רעטיצ םעַײנ; םעד

 ייוצ עכלעזַא ןשיוצ ,ןליוהרַאפ ןוא ןעעזעגמוא ,םעדעפ עליטבוס

 טייקידוװעריּפש רערעדנַא טימ ,ןטנעמַארעּפמעט ענעדישרַאפ-טנורג

 רשפא וויטַיוטניא ןעמוקַאב ,ןעגנויושנָא ענעדישרַאפ רעייז ןוא

 םעד טָאה ָאגוה רָאטקיװ עכלעוו טימ ,תורוש יד ןיא קורדסיוא ןַא

 גנומדיוװצ רעד רַאפ ןרעלדָאב טקנַאדעג 1859 רעבמעצעד ןט8

 :"ןַאװש רעד, עמעָאּפ רעד ןופ

 עלַא יוו .עעדיא ןַא ןַאװש רעַײא זיא ,טכַאמ ריא סָאװ ,ץלַא יוו;

 ביוטש ןיא ןַאװש רעד טָא .ןטייקפיט יז טָאה ,עתמא ןעעדיא

 ןופ ןרעסַאװ עקיטנורגּפָא יד יו ןעמוהת רעמ ךיז רעטנוא טָאה

 ערעַײא ןיא ןעמ טקילברעד ןעמוהת יד .ערעזָא רעבָאג רעד

 ."לּפַאצ טימ ןוא שינרעטיצ טימ לופ בגא ןענַײז סָאװ ,ןזרעפ

 יַאלגנַא יד ףיא תולג ןיא טבעלעג טלָאמעד טָאה ָאגוה רָאטקיװ 42

 .ןעלזדניא עשינַאמרָאנ
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 -עמייהעג ,ןזעירעטסימ ַא ףיוא סָאד טָאה רשפא ..."ןעמוהת יד;

 ןוא גרַאב .טייקכױה רעד טימ ןפורעגרעביא ךיז ןפוא ןלופשינ

 -נַא םעניא ןטסָאמעג ,טלגיּפשעג ךיז טלָאװ סנייא יו .טנורגּפָא

 קידנליו:טינ רשפא טקעלּפטנַא ףוררעביא רעקיזָאד רעד .ןרעד

 ,עיכיטס עשירענָאיזיװ שימסָאק יד :ןדייב ןגייא זיא סָאװ ,סָאד

 זיא גנוטכיד סרעלדָאב ךיוא .עשיטסירעטקַארַאכ ַאזַא ָאגוה רַאפ

 טינ ןדנָאװעג זיא עיזיוו עקיזָאד יד אלא .שירענָאיזיװ-שימסָאק

 ןטנוא ךָאנ טרעַײנ ,ןביוא ךָאנ

 ןוא עקידתופתושב סָאד םענייא ןיא ףיונוצ ךיז ןפערט ױזַא

 -עטעלק ןקיטכעמ ןופ יוװ עיזיוו סָאגוה רָאטקיװ :עקידכוּפיה סָאד

 עטמערופעגסיוא שיטסַאטנַאפ ףיוא ,ץיּפשגרַאב ןכיוה ַא ףיוא רער

 טרָאד ןופ .ןענעכייצ וצ סע טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע יװ ,ןזדלעפ

 ןיא ,ןכַאאילש-ןרעטש עריא ןיא זיב טלעװלַא יד רע טקילברעביא

 -דָאב .טייקכעלמיור ןוא טײקכעלטַײצ ריא ןיא ,ןרעװ ןוא גנַאג ריא

 -נורג"ןָא יד ןיא ,טרָא ןופ קידנריר טינ ךיז ,יז טקעלּפטנַא רעל

 ןלעקנוט םעניא ,המשנ רעד ןופ ןשינעפיט עטסעצרַאװש עטסקיט

 :ךיז ןיא טגָארט רעדעי סָאװ ,םוהת

 .2נומיורט .גנוטשולע ,גנװט יז -  שוהת יא ץלא .ײװ ױא

 ןענַײז ,טרָאד ןשרעה סָאװ ,טַײצ יד ןוא םיור רעד טרעַײנ

 .טַײצ עטסקיניױועניא יד ןוא םיױר רעטסקיניױועניא רעד :ערעדנַא

 רימ סָאװ ,םעד ןופ ןטנעמעלע-טנורג יד -- םיור ןוא טַײצ

 -טנעצ רעייז ןיא .עיכיטס עשירענָאיזיװ-שימסָאק ןפורעגנָא ןבָאה

 רעייז ןיא .טפַאשיבורק יד טגיל רעטכיד עדייב רַאפ טַײטַאב ןלַאר

 .לעטשנגעקטנַא רעלַארטעמַאיד רעד -- ןדעי ַײב טײקשרעדנַא

 ןרעכעה ףיוא דימת ,לקיװטנַא ןיא ,געװַאב ןיא ץלַא טעז ָאגוה

 דימת ךות ןיא סָאד ,גנורזחרעביא יד טקעדטנַא רעלדָאב .לּפַאטש

 יד ,לַײװגנַאל רעד :זייבטנורג סָאד ןופרעד ןוא -- עקיבלעז סָאד
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 טײקשיטסַאטנַאפ יד .שטנעמ םענופ עמרָאנ יד -- טייקיסירדרעביא

 טנגיובנגער ָאגוה ַײב רעבָא .ןדייב ַײב קיטכעמ ןוא ןגייא-ףיט זיא

 ןלָאמ וצ טביל עיזַאטנַאפ סרעלדָאב .ןרילָאק עטַאז עכַײר ןיא יז

 -גלַארטש; ענַײז ןיא חוכ רעסָאװ טרעַײנ .ץרַאװש ףיוא ץרַאװש טימ

 !"ןענוז עטכַײפ, יד ןופ לקנוט-לעה םעניא יצ ,"ןשינרעטצניפ עקיד

 ָאגוה .ןשזַאזיּפ יד ןיא ךעלרעּפמַײשַאב עקַאט ןעמ טעז סָאד

 ןופ לייט ןרעסערג סָאװ ַא ןעלגיּפשוצּפָא ,ןעמענוצנַײרַא טבערטש

 יד ןופ סױרַא טינ טעמכ טייג רעלדָאב .קרעוו ןַײז ןיא רוטַאנ רעד

 יז לפיוו ףיוא ,רוטַאנ יד יו טקנוּפ ,ייז ךיוא ןוא .ןסַאג רעזירַאּפ

 ,טרענײמעגלַארַאפ ןוא טקַארטסבַא ,ללכב עיזעָאּפ ןַײז ןיא טנַײשרעד

 ןוא ןעגנועז עשילרעטסיוא ,ךיז ןופ זיולב סעיצקעיָארּפ ןענַײז

 רעטכיד רעד םורַא ױזַא זיא ָאגוה .רעדליבּפָא עטסקינייװעניא

 טינ רעיש ןעמענוצמורַא טכוז רע .םיחטש עקיזיר ,עטיירב ןופ

 ןרעלדָאב רַאפ .עיזיוו רעשירעטכיד ןַײז טימ םיורטלעוו ןצנַאג םעד

 ,םױר רעטסקיניױועניא רעד זיולב ןעמונעג ךות ןיא טריטסיזקע

 ,ףוס-ןיא, םענופ ,"טײרּפשסיױא רעקידנקָאל ןוא רעכעלקערש רעד;

 :"רעטצנעפ עלַא ךרוד ןַײרַא טקוק סָאװ

 ,ןביוא ןופ ךעלַײקדרע ןופ דנור ןצנַאג םעד עז ךיא;

 "ןש ןיימ רַאפ עקטסוּפ עטסדנימ ןייק רעמ טינ ךוז ןוא,

 ("ןייז טינ םענופ םעט רעד)

 יװ .ןסַײרּפָא טינ םעד ןופ ךיז ןָאק ןעמ רעבָא ,טלדניוש סע

 סָאװ ,רעדלעוו עסיורג יד ןופ ,טייקנסעזַאב רעד ןופ ךיז ןעַײרּפַאב

 ענעטלָאשרַאפ ערעזדנוא רַאפ ןטסַאקיץנַאנָאער ַא זיולב ןענַײז

 -עג ןרעטיב רעזדנוא ןופ זיולב ָאכע ןַא ,ןַאעקָא םענופ ;:רעצרעה

 :ןרערט עקיטכעמנָא ןוא רעטכעל

 "..עליוה סָאד ןוא עצרַאוװש סָאד ,עקידייל סָאד ךוז ךיא;

 ןופ, יד ןבעל וליפא תוכשח רעד ןיא ? סע ןעניפעג יו טרעַײנ
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 -נּוושרַאפ ןופ ןקילב רעטנזיוט ?עטצירּפשעגסױרַא גיוא רעזדנוא

 .+! ענעד

 רָאטקױװ :טַײצ רעד טימ ךיוא ױזַא -- םיור ןטימ יװ ןוא

 ןיא סָאװ ,טַײצ רעד ןופ רעטכיד רעד סנַאלעסקע רַאּפ זיא ָאגוה

 -ונעגפיוא שיזיפַאטעמ רעד ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד רע טעז ריא

 זיא סָאד -- טַײצ יד .סערגָארּפ ןשירָאטסיה ןופ עעדיא רענעמ

 ,קערש ןוא טכַאנ ךרוד ןַײז לָאז ,טייהשטנעמ רעד ןופ העיסנ יד

 רַאפ ךיוא ."ריופַא תלכת וצ ןוא טכיל וצ, ףוסילכ-ףוס רעבָא

 טינ .טייקידװעריּפש ןַײז ןופ רעטנעצ ןיא טַײצ יד זיא ןרעלדָאב

 -ייװעניא יד טַײצ יד טרעַײנ ,ןעעשעג ןכעלרעסיוא ןופ טַײצ יד

 ריא ןופ געװַאב-לדנעּפ ןקיבײא ןיא עטרעווילגרַאפ יד ,עטסקינ

 עקיטַײצנײיא אלימב ןוא -- ןבעל זיא סָאד טַײצ :טייקטייווצעצ

 "וצ ןוא גנוריזילַאער עכעלגעמ קיצניא .ןבעל םענופ גנורעטשעצ

 !גנוניינרַאפ עטסקידללוכ םעד טימ ןעמַאז

 -רעד ,רערעטצניפ רעד, טָא ,רעגייז רעד -- זדנוא ןופ ץוחמ

 ןייק ,"ןקידנעָארד;, ןַײז טימ *טָאג רעקידתונמחרבמוא ,רעקידנקערש

 ןוא .רעגניפ ןקידנעור ןטייקיבײיא עלַא ךרוד טינ לָאמ ןייק ,לָאמ

 קידנעטש אפוג עיציניפעד ריא קילדעװ יד ,יז טזַײװ זדנוא ןיא

 סָאװ ,טייקכעלגעווַאבמוא יד :םינּפילּפָאט ריא ,טַײצ עכעלגעווַאב

 ןוא רענייק ןוא טפיולטנַא ץלַא ריא ןופ ,ךיז טיירד ץלַא ריא םורַא

 "אנוש רערעטצניפ רעד, זיא יז .ןענירטנַא טינ ןָאק ךַאז ןייק

 טקרַאטש ןוא טסקַאװ ןוא, ןעמעלַא ןוא ןרעדעי ףיוא טרעיול סָאװ

 ערעסערג ןייק ָאטינ ."ןרילרַאפ ךעלגעט רימ סָאװ ,טולב םענופ ךיז

 ןופ ליונקא ןקידנעלקיוו ךיז ךעלעמַאּפ םענופ ליפעג סָאד יװ ליורג

 זַא ,סיורג ױזַא ."ןבעל רעזדנוא ףיוא טסערפ, סָאװ ,"טַײצ רעד

 -ּפָא רעכיג סָאװ ןיוש ךיז לָאז ליונק רעד יבַא ,יאדכ ץלַא זיא'ס

 ןקידוװעליפמוא ,ןקיניזמוא ,ןקידרדסכ ןקיזָאד ןטימ םגה .ןעלקיוו

 :ןבעל רעזדנוא טדניוװשרַאפ ןוא ּפָא ךיוא ךיז טלקיוו לקיװּפָא
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 ,טרירעגפיוא טנורגּפָא ןרַאפ לדניוװש ןופ ,טסַײג ןַײמ;

 .טריּפשש טינרָאג סע לַײװ ,ןייז טינ םעד זיא אנקמ;

 "!ןסָאמ ןופ ןוא ןלָאצ ןופ סױרַא טינ לָאמ ןייק ,ָא -- ;

 ("םוהת רעד;מ)

 -טינ ַא ןיא רעלדָאב טגָאז -- םַארג רעד ןוא םעטיר רעד;
 ןקידירפַאב --- "זייב ןופ ןעמולב יד, וצ המדקה רעטקידנערַאפ
 -עמיס ,עינָאטָאנַאמ ןופ שינעפרעדַאב עקיבייא יד ןשטנעמ םעניא
 עירטעמיס, יד טַײז ַא ןיא ןזָאל רימ ,(3"גנושַאררעביא ןוא עירט
 ןיא עקַאט ,קיטכיו רעייז ,בגא ,ןענַײז סָאװ ,"גנושַאררעביא ןוא
 ןטכַארטַאב רימ .קיטעטסע סרעלדָאב רַאפ ,?טקנוּפַארטנָאק, רעייז
 םענופ שינעפרעדַאב עקיבייא ןַא יו ?עינָאטָאנָאמ, יד זיולב טציא
 ןכעלרעּפמַײשַאב ףיוא טרימוזער סָאד זַא ,ךיז טכוד זדנוא .ןשטנעמ
 ַײס ,ָאגוה ןופ רעד טימ רירַאב ריא ןיא ַײס ,עיזיוו סרעלדָאב ןפוא
 עכעלרעסיוא יד ,טלעוו יד ףיוא טמענ ָאגוה .טסַארטנָאק ריא ןיא
 -עכעה ץלַא וצ גנוגעווַאב רעקידנעטש ןיא ,עטסקינייוװעניא יד ןוא
 טָא ןופ לטימ ַא ןוא לייט ַא זיא גנוטכיד ןַײז .טייקינייא רער
 טייקינייא עטסכעה יד רעבָא זיא ןרעלדָאב רַאפ .גנוגעווַאב רעד
 וא טַײטַאב סנעמעוו ,ןַײז םענופ טייקיייוצ עקידתודוסי יד עקַאט
 ,ןזַײװַאב וצ טוװורּפעג ןביוא ןבָאה רימ קיטעָאּפ ןַײז ןיא קריװַאב
 עקידנעטש סָאד ה"ד ,"עינָאטָאנָאמ, יד זיא סָאד גנוגעװַאב יד
 -סיוא עַײנ ןיא ןוא ןעמרָאפ ערעדנַא רעטנוא ןעניײשרעד-רעדיוו
 אפוג תוהמ רעייז ןיא ןוא עטנַאטסנָאק עקיבלעז יד ןופ ןטסעמ

 ןַאשז ןופ טעברַא רעקידנצנעלג ןוא רעקיטכיװ רעד טיול טריטיצ (3
 רבחמ רעד .1953 ,זירַאּפ ."סנארפ עד ריקרעמ, גַאלרַאפ ."רעלדָאב, : ָאװערּפ
 ךוב סָאד .ןּפלַא) רָאקרעװ ףיוא ןטכַאלש יד תעב 1944 ןיא ןעמוקעגמוא זיא
 ,טיוט ןַײז ךָאנ ןענישרעד זיא
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 רעד .טײקשימַאניד ןַײז ןיא סיורג זיא ָאגוה .םימרוג עשיטַאטס

 טבערטש יז ןכלעוו ןיא ,ךיז טלגנַאר גנוטכיד ןַײז ןכלעוו טימ ,דוס

 ןופ דוס רעד זיא ,ןענעגיײאנָא ךיז ליוו יז סָאװ ןוא ןעגנירדוצנַײרַא

 -ַאטס ןַײז ןיא סיורג זיא רעלדָאב .סיורָאפ גנוגעווַאב רעקיביײא

 טכוז ,םיא טימ ךיז טלגנַאר גנוטכיד ןַײז סָאװ ,דוס רעד .טייקשיט

 טעװ יז סָאװ ,ןעַײרּפַאב וצ ךיז םיא ןופ ,ןענירטנַא וצ םיא ןופ

 ,ןענעקיילרַאפ ,טפַאשַײרטעג רעשיגַארט ןיא ,טינ לָאמ ןייק רעבָא

 רעד יוװ -- קידנדײשַאב טינרָאג ןוא ץלַא ,"?עינָאטָאנָאמ , יד זיא

 .ךאלמ ןטימ לגנַארעג סבקעי זיא לגנַארעג סָאגוה רָאטקיװ ...טיוט

 .ןטש ןטימ ןבויא ןופ לגנַארעג רעד -- סרעלדָאב לרַאש

 רעמ :םיא ןופ רעלַאסרעוװװינוא טינ זיא רעלטסניק ?ייא ןייק;

 :סרעווינוא םענופ תוחוכ-סנבעל יד טימ ןטפַאהַאב וצ ךיז לגוסמ

 טָא ןופ ..רוטַאנ רעד ןיא ןדָאב וצ ךיז רעהפיוא ןָא טיירג רעמ

 -נייא טייקיעפ ַא ,ןבעל עכעלרעסיוא סָאד ןּפַאזוצנַײא טייקלעפ רעד

 רעקיטכעמ רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,םענרַאפ ריא קילדעװ קיצ

 ַא רָאג ָאגוה רָאטקי ַײב ףיוא טמוק ,עיצַאטידעמ ןופ טייקיעפ

 -עמייהעג ַא ,רעקידנשרָאפ ַא ,רעטקַארַאכ רעשיטעָאּפ רערעדנוזַאב

 ַא ,רעיונעג ןוא רעַײהעגמוא ןַא אפוג רוטַאנ יד יװ ןוא רעלופשינ

 -רעטקַארַאכ רעטרעוו עקיזָאד יד טימ ..."רעטגעווַאב ןוא רעקַיור

 :ךרד ןשירעטכיד סָאגוה רָאטקיװ לַאינעג טינ רעיש רעלדָאב טריז

 -קַארַאכ רע .עיזיו רעד וצ ,רעלקנַײא ןרעביא ,טכַארטַאב םענופ

 סָאד ,ןײלַא ךיז ךיוא קיצילב ןוא קיטַײצניא רעבָא טריזירעט

 עכעלטסַארטנָאק-שיבורק סָאד .דליבטנורג עשיטסילַאוד ענעגייא

 טײקטסערּפעג ןַײז ןיא ,ןטלוב ַא טמוקַאב רעטכיד עדייב ןשיװצ

 ןצַאז יד קעװַא טלעטש ןעמ ןעוו ,קורדסיוא ןלַאטנעמונָאמ טעמכ

 -יטעָאּפ רענעגייא סרעלדָאב ןבעל קיטעָאּפ סָאגוה רָאטקיװ רעביא

 רענרעדָאמ רעד ןיא טסנוק ענייר טסייה סָאװ :עיצּפעצנָאק רעש

 זיא סָאװ ,עיגַאמ עוויטסעגוס ַא ןפַאש טסייה סָאד ?גנוסַאפפיוא

221 



 ץוחמ טלעוו יד ,טקעיבוס םעד ןוא טקעיבָא םעד לָאמ ַא ףיוא ללוכ

 ."אפוג רעלטסניק םעד ןוא רעלטסניק םענֹופ

 (ָאוה) רע טעז -- רעלדָאב רעטַײװ טבַײרש --- םוטעמוא;
 סָאװ ,ליפעג ענעקָארשעגרעביא סָאד טָא ןופרעד ...שינעמייהעג סָאד
 יד טָא ןופרעד ;רעדיל עטסנעש ענַײז ןופ ערערעמ ךרוד טגנירד
 -וטשעצ יד ,ןזרעפ ןופ סעניװַאל יד ,ןפרַאװנָא סָאד טָא ,ןזיורבפיוא
 ןופ טייקכיג רעד טימ ךיז טגָארט סָאװ ,עסַאמ-רעדליב עטמער
 ,רעטרעוו ןופ ץונַאב רעטּפָא רעד ןופרעד ;סָאַאכ ןטמיוצעגמוא ןַא
 סָאד רעדָא ,ןשינרעטצניפ עקידנּפַאכרַאפ יד ןקירדוצסיוא טמיטשַא
 .עירעטסימ רעד ןופ םינּפ עקידתודוס

 ,טסגנַא יד טָא ןרעלדָאב ַײב --- ןבעגוצ רימ ןליוו --- ןופרעד

 עקיבלעז יד ןופ ,עקַאט רעטרעװ ןופ ןערזחרעביא עטפָא סָאד

 רעקימוהת ַא ןיא עטמיוצעג ,עטסערּפעגפיונוצ ,עּפַאנק ,רעטרעוו

 ןַײז ףיוא זיא ץלַא ּוװ ,"םונהיג רעטריזינַאגרָאק ןַא .גנונעדרָא

 -רַאפ, יד טרעַײנ .ןדייב ףיוא לח זיא שינעמייהעג סָאד תמחמ .טרָא

 -מוא סָאד -- ָאגוה ַײב :ערעדנַא ןענַײז ?ןשינרעטצניפ עקידנּפַאכ

 ,?ענָאטָאנָאמ,; סָאד -- ןרעלדָאב ַײב ;עקידצענערגנָא ,עטנַאקַאב

 ,שינעמייהעג םעניא ןעגנירדוצנַײרַא טבערטש  ָאגוה .עקַיָאנדנָא

 רעלדָאב .םיא ףיוא טקוק סָאװ ,קילב םעד םינּפ לא םינּפ ןריּפש

 ןוא רעסעמ סָאד, זיא'ס .שינעמייהעג סָאד ךיז ןיא סע טגָארט

 סָאד לָאמ עדייב זיא "םינּפ לא םינּפ, ןַײז ,קיטַײצנײא "דנּוװ יד

 יייענעגייא סָאד ,עקיבלעז

 ;גנוטכַארטַאב עקיזָאד יד ןרעטיירבסיוא טנָאקעג טלָאװ ןעמ

 סָאגוה ףיוא ןקריוו םימרוג עקיטנורג עקיבלעז יד ױזַא יו ןשרָאפ

 רעייז ,ןעעדיא עשיטעטסע ערעייז ףיוא ,םזינַאמוה סרעלדָאב ןוא

 :רעטַײװ ךָאנ ןייג טנָאקעג רשפא טלָאװ ןעמ .ליפעג ןזעיגילער

 -ָאגוה --- ןעגנוטכיד ןוא רעטכיד םינימ ייווצ ןענעכייצוצנָא ןווּורּפ
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 ץלַא סָאד .ןתוכייש עקיטייזנגעק ערעייז ןיא עשירעלדָאב ןוא עש

 ןָאק רשפא רָאנ .טעברַא ערעדנוזַאב עקידרעטַײװ ַא טגנַאלרַאפ

 ןריפסיוא עסיוועג ןכַאמ ךַײלגרַאפ ןקיזָאד םענופ טציא ןיוש ןעמ

 עימָאניטנַא יד ןעוו ,טַײצ רעזדנוא ןופ רוטַארעטיל רעד עגונב

 ןשטנעמ םעניא טיײקשיטַאטס רעד ןוא טייקשימַאניד רעד ןשיװצ

 ןייק ךָאנ יו ךעלגנירד ןוא שיגַארט ױזַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה

 ...רעירפ טינ לָאמ

5 

 רעד וצ ןכירטש ענעפרָאװעגנָא עכעלטע זיולב ןענַײז סָאד

 יאדווא ןוא יאדווא יז ןּפעש סָאװ ,קיטעָאּפ סרעלדָאב ןופ רוטקורטפ

 םעד ןגעוו ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל עקיזיר יד .סיוא טינ

 טָא ןיא ןשינעפיט עַײנ ,ןטקעּפסַא עַײנ דימת טניפעג ,ןבילקעגנָא

 ןלַאסרעװינוא ןוא ?ןשילרעטסיוא, ,םענעדיײשַאב קידתומכ םעד

 .רעלדָאב םענעגייא ןַײז טָאה רערעדעי :ףוס-לכ-ףוס ןוא .קרעוו

 םענופ טיוט ןכָאנ רָאי טרעדנוה !ױזַא קיטכיר זיא סָאד ןוא

 טײקילָאמנײא ןַײז ץלַא יו רעסעב רשפא סע טרימוזער רעטכיד

 ,טַײטַאב ןַײז ןוא

,7 
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 ןזַײװנָא עשיפַארגָאילביב-ְָאיב

 תורעה ןוא

 .עבַאל זיאול

 ןריובעג ,עבַאל זיאול ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ,ילרַאש (עזיאול) זיאול

 רציּפ רחוס ןוא רעכַאמקירטש ןכַײר םענופ החּפשמ רעד ןיא ןָאיל ןיא 2

 ךיוא טַאהעג הנותח עילימַאפ רעד ןופ קורד ןרעטנוא 1544 ןיא :;ילרַאש

 ןבַײרש ןביוהעגנָא :ןעררעּפ ןָאמענע רעכַאמקירטש ןכעלגעמרַאפ ַא טימ

 םטטזס5 66 1062 1806 ןעמָאנ ןרעטנוא גנולמאז-רעדיל עטשרע ריא .,1552 םורַא

 .1556 ןיא עגַאלפיוא עטירד ןוא עטייװצ א ,1555 ןיא ןענישרעד זיא 1/0חחס6

 : ,1566 ןיא ןברָאטשעג

 'וצ ןטימ עטכישעג:רוטַארעטיל רעד ןיא ןַײרַא זיא סָאװ ,ןירעטכיד יד
 ײרָא יד ןופ ענייא זיא (8{1 8616 007618/6) "ןירעלקירטש ץענייש יד; ןעמַאנ

 עּפורג רענַאיל רעקיטכיװ רעד ןיא ןרוגיפ עטסטנַאסערעטניא ןוא עטסלעניג

 טענרעּפ ןירעטכיד יד ,ועצס סירָאמ) עיזעָאּפ-סנאסענער רעשיזייצנארפ רעד ןופ

 ,תועּפשה עקיטנַא ןופ רעלטַײצטימ עריא ןטסיימ יד יװ רעַײרּפ ,(א"א עיליגייד

 עיצידורע רעסיורג טימ ,קורדסיוא ריא ןיא רעשילַאקיזומ ןוא רענַאטנָאּפס

 -נַארפ עלַא ןשיװצ רשפא עשַיורפ עמַאס יד ,טייקטנרעלעג רעקינײװ רעבָא

 ךָאנ ןענַײשרעד ,ןטענָאס עריא לכ'םדוק ,קרעװ ריא .סנירעטכיד עשיזייצ

 םענופ ךַארּפש רעד רעטנוא תמחמ ,ןרעדָאמ טינ רעיש ןוא קידעבעל טנַײה

 רעדעי רַאפ קיבײא זיא סָאװ ,טימעג א טרירביװ ןוא טבעל ה"י ןט6
 ,קידוועקריװ ןוא קידלטיממוא ,עיזעָאּפ

 ןופ ןס א יװ סערָאפַאטעמ עשיגָאלָאטימ טימ ןדָאלַאב רעקינײװ םגה

 -שיכירג ןופ ןעמענ ייר א טפָא רעיײז טרָאפ עבַאל זיאול טצונַאב ,רוד ריא

 ,סינָאדַא ,ערָאלּפ ,סונעװ ,רָאמַא :ןדלעה ןוא סניטעג ,רעטעג עשימיור

 -רַאפ וצ ןוא ןענעכערוצסיוא ָאד ךייש טינ ןעוװעג טלָאװ'ס .וו"אא ןָאימידנע

 רימ : קרעמַאב ןייא .ןָאקיסקעל ןדעי ןיא טניפעג ןעמ סָאװ ,ןעמענ ןשטַײט

 ןפיוא גנונָאטַאב טימ) סילוא טזָאלעגרעביא גנוצעזרעביא רעד ןיא ןבָאה
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 םענעי ןופ עיזעָאּפ רעד רַאפ רעשיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,(ףַארט ןטצעל
 ,סועסידָא יװ דָאירעּפ

 ןיא עבַאל זיאול ןופ ןבירשעג זיא טענָאס רעד -- א טענָאס : 3 טַײז
 רעד רַאּפ שיטסירעטקַארַאכ ,בגא ,זיא סָאװ ,ה"י ןט16 ןופ שינעילַאטיא
 רעזדנוא .עילַאטיא ןופ טסולפנַײאַאב טקעריד ,הפוקת':סנַאסענער רענַאיל
 םענרעדָאמ ךיוא ןוא -טלַא ןיא ןעגנוצעזרעביא ףיוא ךיז טריזַאב גנוצעזרעביא
 .שיזייצנַארפ

 .יעלעב"יד םיכַאָאשז

 עז רעטכיד ןגעװ רעיונעג .1560 ןיא ןברָאטשעג ,1522 ןיא ןריובעג

 ,3609--2363 ז"ז ייסע םעניא

 ןופ טַײװ טינ לטעטש ַא -- (ףַארט ןטצעל ןענָאטַאב) עריל : 41 טַײז

 סָאלש םעניא ןרָאװעג ןריובעג זיא יעלעבײד םיכַאָאשז ּוװ ,ערַאול ךַײט
 ןביוא עז -- סילוא טרָאװ ןגעװ .רעילעמריט

 .רַאסנָאר"עד רעיּפ

 םָאק"ַאס ןיא 1585 ןברָאטשעג ,רעינָאסָאּפ ןופ סָאלש ןיא 1524 ןריובעג

 עטלמַאזעג ןופ סעבַאגסױא .1542 םורַא ןװּורּפ עשירעטכיד עטשרע .רוט ַײב

 ךָאנרעד .1584 ןוא 1578 ,1573 ,1571 ,1567 ,1560 ןיא ןבעל ןַײז ַײב קרעװ

 עלַארטנעצ .1867--1857 ןופ עבאגסיוא רעד וצ זיב סַײררעביא רעגנַאל ַא
 ןופ טעָאּפ רעשיזייצנַארּפ רעטסקידנטַײטַאב ןוא "עדַאיעלּפ, רעד ןופ רוגיפ

 ,רעַײנַאב ןוא רעפַאש עסיורג יד ןופ רענייא רַאסנָאר טבַײלב ,ה"י ןט6
 ןקרַאטשרַאפ וצ ךיז ףיוא טינ ןרעה לַארטשסױא ןוא קריװסיוא סנעמעוו

 םיכַאָאשז ןגעװ ייסע ןטנַאמרעד ןביוא םעניא ךיוא עז) .טַײצ רעזדנוא וצ זיב
 .(יעלעבייד

 ,ןעגנולמַאז ענעדישרַאפ ןופ ןעמונעג ןענַײז רעדיל עטצעזעגרעביא יד
 סרַאסנָאר ךיז טריּפורג ייז םורַא סָאװ ,ןטלַאטשעג-ןעיורפ יד ךרוד טריריּפסניא

 ;(1550) "סעדָא יד, ךוב םענופ "ערדנַאסַאק רַאפ עדָאא עטמירַאב יד .ןפַאש
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 -ֿפסניא עדיב ,(1552) "סעביל יד, ךוב םענופ ערדנַאסַאק רַאפ טענָאס רעד
 -ַאב טַאהעג טָאה רעטכיד רעד ןעמעװ ,יטַאיװלַאס ערדנַאסַאק ךרוד טריר
 רעטעּפש רָאי ַא טָאה סָאװ ןוא 1545 ןיא אולב ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טנגעג
 םענופ ןענַײז רעדיל ַײרד ערעדנַא יד .עניעּפ"עד ןַאשז טימ טַאהעג הנותח
 ךרוד טריריּפסניא ןוא 1578 ןיא ןענישרעד ,"ענעלעה רַאפ ןטענָאס; ךוב
 .1570 ןיא אמתסמ טנגעגַאב יז טָאה רַאסנָאר סָאװ ,רעשוריס-עד ענעלעה

 "דָא, סרעמָאה ןיא -- עקריק : 51 טַײז .ץיַארט -- ןָאיליא : 50 טַײז
 *מירזח ןיא םירבח סעסועסידָא טלדנַאװרַאפ טָאה סָאװ ,ןירעכַאמ-ףושיכ יד "עייס
 ,טלַאטשעג עכעלשטנעמ יד ייז ןבעגוצקירוצ ןעגנּוװצעג יז טָאה סועסידָא .ךעל
 ןַײז -- תעקידיריא .קיזומ ןופ טָאגבלַאה רעשיגָאלָאטימ רעד -- סועפרָא
 טרעדינ סועפרָא .גנַאלש ַא ךרוד ןסיבעג הנותח ריא ןופ גָאט ןיא טרעװ ,יורפ
 ,תוחוכ עשידרערעטנוא יד גנַאזעג ןַײז טימ ןַײא טמענ ןוא לואש ןיא ּפָארַא
 ןזַײרּפשרעבירַא ןרַאפ לָאז רֶע יאנתב ,עטרעשַאב ןַײז קירוצ םיא ןביג סָאװ
 -עג טינ טָאה סועפרָא .קירוצ ףיוא ןקוקמוא טינ ךיז לואש ןופ לעװש יד
 .עקידירייא טימ ןדיישעצ ךיז טזומעג םורַא ױזַא טָאה ןוא טָאבעג םעד טכרָאה

 .ןיטרַאמַאל"עד סנָאפלַא

 עטסטנַאקַאב יד ןופ רענייא .1869 ןברָאטשעג ,ןָאקַאמ ןיא 1790 ןריובעג
 -דעמ עשיטעָאּפ- : קרעװטּפױה .םזיטנַאמָאר ןשיזייצנארפ םענופ רעיײטשרָאפ
 (18239) "תודחיתה, ,(1836) "ןעלסָאשז, ,(1830) "סעינַאמרַאה, ,(1820) "סעיצַאט
 .א"א (1852) "ַאלעיצַארג, ,(1849) "ןצנעדיפנָאק, -- ץזָארּפ ןיא .א"א

 גערב ןפיוא 1817 טסוגיוא ןיא ןבירשעגנָא זיא "ערעזָא יד; עמעָאּפ יד
 לרַאש יורפ ךָאנ שינעקנעב רעד ךרוד טריריּפסניא ,עשזרוב ערעזַא רעד ןופ
 -ַאב טַאהעג ךיז טָאה רע ןעמעװ טימ ,(עיזעָאּפ סניטרַאמַאל ןיא "עריוולע.)
 טגָאזעגוצ טַאהעג טָאה לרַאש יורפ .ןעב"על'סקע ןיא רעירפ רָאי א טנעק
 רעבָא קידנעַײז .רעמוז ןקידנעמוק ןיא םיא טימ ןפערט וצ ךיז ןעניטרַאמַאל
 "ץרעזָא יד, .גָאצ ריא ןטלַאה טנַאקעג טינ יז טָאה ,קנַארק רעייז ןיוש
 יד ןופ רעניא יװ ןרָאװעג טכַארטַאב טַײצ רעגנַאל ַא רעייז ןופ ךשמב זיא
 רעײז ןיא טצעזעגרעביא זיא ןוא גנוטכיד רעשיטנַאמָאר רעד ןיא ןטקנוּפכױה
 ןכַארּפש ךס ַא
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 .רָאמלַאוװדרָאכעד ןילעטרַאמ

 רעד וצ טרעהעג ןירעטכיד יד .1859 ןברָאטשעג ,יעוד ןיא 1786 ןריובעג

 א ןופ ןריסלוּפ סָאד ןפַאש ריא ןיא רעבָא טריּפש ןעמ .עלוש רעשיטנַאמָאר

 ,שילַאקיומ רעמ ןוא קידװעגנילק רעקינײװ ,ןעמיטניא רעמ א ,םָארטש םעַײנ

 .ךעלטפַאשנדַײל רעמ טרעַײנ ,לופליפעג רעקינייװ

 ןופ רבחמ ,(1291 -- 1184 ךרעב) טעָאּפ רעשיסרעּפ -- ידַאַאס : 61 טַײז
 ."ןטרָאג-ןזיור,, רעדָא "ןַאטסילוג,

 .ָאנוה רָאטקיװ

 טרינימָאד ,זירַאּפ ןיא 1885 ןברָאטשעג ,ןָאסנַאזעב ןיא 1802 ןריובעג
 טרעהעג רע .סױרַא םיא רעביא ןוא ה"י עט19 עצנַאג סָאד טעמכ רעטכיד רעד

 ןופ רעקיטלַאטשעג:טּפױה ןוא רעריפנָא .ןטלָאּפטלעװ ןופ עירעלַאג רעד וצ

 רעבירַא טַײװ טַײטַאב ןוא גנוקריװ ןַײז ןכיירג ,עלוש רעשיטנַאמָאר רעד
 טינ ךיוא ןוא ךעלגעממוא זיא'ס .הטיש רעטמיטשַאב א ןופ ןצענערג יד

 ןַײז קילדעװ קיזיר ,קרעװ ןַײז ןעמענוצמורַא ץיטָאנ רעצרוק ַא ןיא קיטיינ
 ריפ יד, גנולמַאזרעדיל רעד ןיא .תורישע רעטסערג ןופ ןוא םענרַאפ

 -עיצַאריּפסניא ריפ ענַײז טנכיײצַאב ןײלַא ָאגוה טָאה "טסַײג םענופ ןטניװ

 ףיוא קורדסיוא ןעניפעג סָאװ ,עמַארד ,עיײּפָאּפע ,עריטַאס ,םזיריל : ןלַאװק

 טָא טּפַאכרַאפ ןבָאה טינ לָאז סָאװ ,רענַאשז ןייק ָאטינ .ןּכוא ןטסנדישרַאפ

 -עג טלָאװ סָאװ ,גנונעכערסיוא עשיפַארגָאילביב ַא .טסַײג ןקיטַײזליפ םעד

 זױלב ןליװ רימ .טרָא ןפיוא טינ ָאד זיא ,ןטַײז רָאּפ א ןעמענרַאפ טפרַאד
 ןוא רעדיל עטצעזעגרעביא יד ןרעהעג יײז וצ סָאװ ,קרעװ יד ןענעכייצרַאפ

 ,רעטרעװדמערפ ןוא ןעמענ-ןגייא עכעלטע ןשטַײטרַאפ

 "רעד ,"ןויטָאמ עשילַאטנַעירָאפ ךוב םענופ רעדיל ריפ עטשרע יד ןגעװ

 יעיװַאפ : 67 טַײז .380--270 ז"ז גנולדנַאהּפָא עז ,1829 ןיא ןעניש

 ,לַארענעג רעשיזייצנארפ -- (ףארט ןטצעל ןענָאטַאב ,008/165-א100185 8 טעוסז)

 ןוא 68 טַײז .גירק-טײקיגנעהּפָאמוא ןשיכירג םעניא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ

 .עירעלַאװַאק עשילַאטנַעירָא -- (ףָארט ןטשרע ןענָאטַאב . 508חו) יהַאּפס : 0

 .לדײמ םערָא ןַא רַאפ גנונעכיצַאב עשינעילַאטיא -- ַארַאזדַאא : 74 טַײז
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 ,ה"י ןט16 ןופ עפול רעטיירב א טימ רעװעגסיש -- ןלָאגניּפסע : 775 טַײז

 שַאלַאּפ .דרעװש עמורק עשילַאטנעירָא ןַא -- (ףארט ןטצעל ןענָאטַאב) ןַאגַאטַאי

 יַאב) ליארעס : 76 טַײז .דרעװש עדַארג עטיירב -- (ףַארט ןטצעל ןענָאטַאב)

 ןדנַאװעגנָא טרעװ ,ןטשריפ עשיקרעט ןופ ץַאלַאּפ -- (ףארט ןטצעל ןענָאט

 עשיכירג ןופ ןעמָאנ -- טפעלק .םערַאה םעד ןענעכיײצַאב וצ ידכ ,לָאמוצ

 טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,דניּפ רעדָא ּפמילֲא ןופ טנגעג רעד ןיא רענױװַאב-גרַאב

 ןגעק ףמַאק ןגנַאל תורוד ַא טריפעג ןוא ןקרעט יד רעטנוא ןפרָאװעגרעטנוא

 .עיגָאלָאטימ רעשיבַארַא רעד ןופ תוחור -- ןענישזד : 77 טַײז .ײז

 : 'ןװיטַאמ עשילַאטנעירָאק ךוב סָאגוה רָאטקיװ ןגעװ 380--370 ןטַײז יד וצ

 ןיא רעדנעל יײר א ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב יד --- םזינעלעהליפ

 .ףמַאק-טײקיגנעהּפָאמוא ןשיכירג םעד תבוטל ה"י ןט19 ןופ ןרָאי רע20 יד

 רעטמירַאב -- ןליּפָאמרעט .דנַאטשּפױא ןשיכירג ןופ רעטנעצ -- יגנָאלָאסימ

 טָאה רענַאטרַאּפס 200 ענַײז טימ סַאדינָאעל ּוװ ,עילַאסעט ןיא גנַאגכרודגרַאב

 -- ןירַאװַאנ .ײמרַא רעשיסרעּפ רעד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ק"פ 480 רָאי ןיא

 ייצנארפ שילגנע-שיסור רעטקינײארַאפ רעד ּוװ ,ןפַאה רעשיכירג רעניילק א

 -ַאלַאס .ערדַאקסע עשיטּפיגע-שיקרעט יד טעטכינרַאפ 1827 ןיא טָאה טָאלּפ רעשיז

 טָאה לקָאטסימעט סָאװ ,טכַאלש-םי רעטמירַאב רעד ןופ טרָא סָאד -- אנימ

 ירג -- סירַאצָאב .((ק"פ 480 רָאי ןיא) טָאלּפ ןשיסרעּפ םעד טגיזַאב ריא ןיא

 רעריפנָא -- סירַאנַאק .1823 ןיא טכַאלש ןיא ןלַאפעג ,דלעהטייהיײרּפ רעשיכ

 רענַאילבויל ,רעניװ .טָאלפסגירק ןשיקרעט ןגעק תוחוכ:םי עשיכירג יד ןוּכ

 רעקילײה, רעד ןופ ןסערגנָאק -- ןסערגנַָאק רענָארעװ ןוא (רעכַאבַײל)

 ךינרעטעמ טָאה יײװצ עטצעל יד ףיוא .1822 ןוא 1821 ,1815 ןיא "ץנַאילַא

 דנַאטשפיוא ןַא; יװ ןכירג יד ןופ ףמַאק םעד ןלייטרואראפ וצ טרעדָאפעג

 סערגנָאק רענָארעװ רעד ."ןַאטלוס ןופ טעטינערעװּוס רעכעלצעזעג רעד ןגעק

 -פיוא רעשיכירג רעד ןופ עיצַאגעלעד א ןרעהוצסיוא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה

 ,גנוריגער רעשירעלדנעטש

 ,(284--381 זיז גנולדנַאהּפָא עז) 1821 ןיא ןענישרעד ,"רעטעלב עקיטסברַאה;,

 : רַאזעצ סוילוי ןופ רענגעק ,רעקיטילָאּפ רעשימיור -- ןָאטַאק : 90 טַײז

 : 94--92 ז"ז ,רעקיטילָאּפַאקיטַאװ ,ינַאבלַא עּפעזושזד לַאנידרַאק -- ינַאבלַא

 : 95 טַײז .1840 ,"סנטָאש יד ןוא ןלַארטש יד; ךוב םענופ ,,0068ח0 חסא''

 ּפעס ןט3 םעד ןבירשעגנָא זיא דיל סָאד .1856 ,"ןעגנוטכַארכַאב, ךוב םענופ

 ,רעטכָאט רעטסטלע סָאגוה ךָאנ טַײצרָאי רעטרעפ רעד ברע ה"ד ,1847 רעבמעט

 םעד ןעמוקעגמוא ןענַײז סָאװ ,ירעקַאװ לרַאש ןַאמ ריא ןוא ענידלָאּפָאעל
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 -טכַאנצ דיל סָאד .ענעס רעד ףיוא ךיז ןעלפיש םַײב 1843 רעבמעטּפעס ןט4
 רעקיבלעז רעד ןיא ןַײרַא זיא ,1855 רעבָאטקָא ןיא ןבירשעגנָא ,"העיסנ
 -ַארטלוא ,רטסעמ-עד ףעזָאשז זיא טנימעג -- רטסעמ-עד : 97 טַײז .גנולמַאז
 -יזרַאפ .ה"י ןט19 בײהנָא ןופ ףָאסָאליפ רעשיזייצנַארּפ רעװיטַאװרעסנָאק
 ָארּפ, .1865 ,"רעדלעװ ןופ ןוא ןסַאג ןופ גנַאזעג, גנולמַאז רעד ןופ "טַײצ
 ,1877 ,"עדייז ַא ןַײז וצ טסנוק יד, גנולמַאז רעד ןופ "סערג

 .ןעלרעוו לָאּפ

 םענופ רעפַאשַאבטימ .זירַאּפ ןיא 1896 ןברָאטשעג ,ץעמ ןיא 1844 ןריובעג

 רענרעדָאמ רעד ףיוא העּפשה עסיורג א רעייז טַאהעג רע טָאה ,םזילָאבמיס

 םענעטלעז ןופ ןוא "קיזומ לכ'םדוקע זיא סָאװ ,קרעװ ןַײז .עיזעָאּפ-טלעװ

 טסַארטנָאק ןוא טַײב סנעמעװ ,ןעגנומיטש ןשיװצ טבעװש ,חוכ ןוויטסעגוס

 םיא טלָאװ'ס יװ ,רענעײל םעד טמענַאב ,עינָאמרַאה עשיגַאמ ַא טפַאש אפוג

 ."ףושיכ א ןָאטעגנָא;

 ײװצ ןיא ןלײטנַײא ןעמ ןָאק רעטכיד םענופ קרעװ סָאד ןוא ןבעל סָאד
 טימ גנודניברַאפ רעד ךָאנ ןוא רַאפ : ןדָאירעּפ עכעלדיישרעטנוא ףרַאש
 -לָאװער סנעלרעװ טימ טקידנערַאפ ןוא 1871 ןיא ןבױהעגנָא ,ָאבמער רוטרַא
 רעד ןופ .לסירב ןיא 1873 ילוי ןט10 םעד דניירפ ןַײז ףיוא סָאש-רעװ
 רעמורפ ַא ןעמוקעגסורַא רָאי ייװצ עּפַאנק ךָאנ רעטכיד רעד זיא הסיפת
 : "טײהרעלעלַארַאּפ, ןפַאש ןוא ןבעל ןַײז ךיז טלקיװטנַא םעד טניז .קילױטַאק
 רוכיש ַא קיטַײצנײא ןוא ןבעל ןַײז ַײב ןיוש טעָאּפ רעסיורג רענעעזעגנַא ןַא
 רע יװ ,"רעטכיד םענעטלָאשרַאפ, םענופ אפוג ּפיט רעד ,דנַאבַאגַאװ ןוא
 עזעיגילער .1884 ןיא ןענישרעד ,גנולמַאז עטסּוװַאב ןַײז ןפורעגנָא טָאה
 .רעדיל ענַײז ןיא טפָא ךיז ןציירק גנוװשרעביא רעלעוסנעס ןוא ןעגנומיטש

 .ןעמָאנ ןקיבלעז ןטימ גנולמַאז רעד ןופ -- "דיל עטוג סָאד, : 105 טַײז

 עקילָאצנָא ןוא עטסטנַאקַאב יד ןופ סנייא -- "גנאזעגטסברַאה; : 106 טַײז

 טיַײװ :; רעדיל עשינעלרעװ עטצעזעגרעביא ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא לָאמ

 ענעסירעגּפָאבלַאה ,עטגָאזרעד טינ יד ןופ טעטילַאקיומ עשילרעטסיוא יד

 "סעומש רעלַאטנעמיטנעס, : 107 טַײז .ןעמַארג עטכַאװשעגּפַא ןוא רעטרעװ

 .אאעוו--אא ןז"ז ריפנַײרַא םעניא רעכעלריפסיוא עז --
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 .ָאבמער רוטיֵא

 ןַײז ,1891 ליעסרַאֿמ ןיא ןברָאטשעג ,1854 ליװעלרַאש ןיא ןריובעג

 ,1874 זיב 1870 ןופ רָאי ריפ א לכה ךסב םורַא טמענ קרעװ ןיד ןוא ץרוק

 עקיזָאד סָאד רעבָא .רָאי 20 זיב 16 ןופ ןעװעג טלא זיא טצָאּפ רעד ןעװ ה"ד

 םתוח ןכעלײגרַאפמוא ןַא גָאט ןקיטנַײה םוצ זיב טגיילעגפיורַא טָאה קרעװ

 ןוא ןענעלרעװ טימ גנידניברַאפ רעד ךָאנ .עיזעָאּפ רעכעלטלעװלא רעד ףיוא

 ןבעל סָאבמער ןופ רָאי ןצעביז עטצעל יד ןענַײז ןדיב ןשיװצ סיר םעד

 עפיט סנעמעװ רעביא ,סערוטנַאװַא ןוא ןשינעלגָאװ טימ טליפעגנָא ןעװעג

 ,טנַײה זיב םורַא ךָאנ טריטוקסיד ןעמ טַײטַאב ןשילרעטסיוא ןוא םימרוג

 -- ףַײז טינ לָאז'ס יװ .טינרָאג ןרָאי עקיזָאד יד ןיא רע טָאה ןבירשעג

 עמַאס ןופ ,סיוא טזַײװ ,ןענַײז ןעקנָאלבמורַא סָאד ןוא ורמוא רעקידרדסכ רעד

 -םיוא ןשירָאעטעֿמ ,ןקיצילב םעניא תוחוכ עטסקינײװענײא ןעװעג בײהנָא
 .טלעװ רעד ןיא רעטכיד עסיורג יד ןופ םעניא ןופ שעלסיוא ןוא גייטש

 ,רעטעּפש ךס א טנאקַאב ןרָאװעג זיא ָאנמער ןופ קרעװ כָאד .רוטַארעטיל

 טכעלטנפערַאפ טָאה ןעלרעװ ןעװ ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ןפאשעג ןעװעג זיא'ס יװ

 ,1886 ןיא ("סעיצַאנימוליא יד ,) "ןטכיולפיוא יד,

 ןיא ןבירשעג ןענַײז גנולמַאז רעודנוא ןיא רעדיל עטצעזעגרעביא עלַא

 סָאד, .1872 ןופ טמַאטש סָאװ ,"קילג; עטצעל סָאד ץוחַא ,1871 ןוא 0

 ןבירשעג ןענַײז (119 ןוא 118 ן"ז) "לָאט ןיא רעלמירד רעד, ןוא "זייב

 ןיא; רעדיל יד ; המחלמ רעשיסַײרּפ-שיזייצנַארפ רעד ןופ קורדנַײא ןרעטנוא

 121 ,120 ז"ז) "ןבעל-רענַײגיצ ןַײמ, ,"דיומ עטַײשרַאפ יד, ,"קנעש םענירג

 ליװעלרַאש ןופ לגנַיי ןקירָאינצכעז םענופ ןפיולטנא ןטשרע ןתעב -- (123 ןוא

 -רעביא ןא רשפא -- (130--127 ויז) "יראמ-ןַאשז ןופ טנעה יד, .עיגלעב ןייק

 יד לָאמוצ ןָא טפור ןעמ יװ ,ענַאירַאמ = ןַאשזײרַאמ ןעמַאנ םענופ לעטש

 .קילבוּפער עשיזייצנַארפ

 ביוא ,עטסטמירַאב יד ןשיװצ -- "ףיש ערוכיש יד, : 138--133 זיז
 רעטלע ןיא ןבירשעגנָא .ןעגנופַאש סָאבמער ןופ עטמירַאב עמַאס יד טינ
 םי םענופ ןעגנוקיטלַאטשעגרעביא עטסקרַאטש יד ןופ ענייא .רָאי 17 ןופ
 ,געװַאב ןקיבײא םעניא -- שטנעמ ןופ ןוא םי ןופ ,עיזעַאפ-טלעװ רעד ןיא
 ןוא טײקסיורג ןַײז ןיא ,ןפלָאג ענעליוהרַאפ ,ןלַאפרעסַאװ ,סמערוטש ךרוד
 טלָאמעד זיב טָאה סָאװ ,רעטכיד א ךרוד ןבירשעג זיא -- טנלע ןַײז ןיא
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 ַא סעּפע -- קיטַײצנײא ןוא .םי םעד ןעזעג טַאהעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ
 ;םיקחרמ ןוא ןעמי רעביא לגָאװ רעקידרדסכ : ךיז רעביא גנועז עשיאיבנ
 -קירוצ רעקיבײא ; גנוּוט ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ גנוטכיד טשרַאד רעקידנענערב
 -ַאב טימ ָאד טמוק ױזַא ..ןטצעל םוצ זיב .ןייגרַאפ רעקידנעטש ןוא רעק
 יד -- עיזעָאּפ סָאבמער ןופ רעטקַארַאכ רעד קורדסיוא םוצ חוכ ןרעדנוז
 ,הזוח ַא ןופ עיזעָאּפ

 .עמרַאלַאמ ןַאפעטס

 רעטסקיטכיװ ָאבמער ןבעל .1898 ןכרָאטשעג ,זירַאּפ ןיא 1842 ןריובעג

 רעשיטסילָאבמיס רעד ןופ רעײטשרָאפ-טּפױה יד ןופ רענייא ןוא רעפאשטימ

 םושב -- רעטכיד עסיורג עלַא ַײב יװ -- ןפַאש ןַײז רעבָא ךיז טזָאל ,עיזעָאּפ

 טבערטש גנוטכיד סעמרַאלַאמ .הטיש רעטמיטשַאב א ףיוא ןצענערגַאב טינ ןפוא

 ףיונוצ ךיז טפערט עיצָאמע עקידלטיממוא יד ּוװ ,ערעפס יד ןכיירגרעד וצ

 ךיז ןקינייארַאפ דליב ,גנַאלק ,קנַאדעג ּוװ ; סקעלפער ןשירעטכַארטַאב ןטימ

 לקיװטנַא רעקידרעטַײװ ןימ א עיזעַאּפ ןַײז זיא ןעניז םעד ןיא .זעטניס א ןיא

 ןעגנולטייקרַאפ יד ךרוד ."ןתוכייש, יד ןגעװ זרעפ ןטמירַאב סרעלדָאב ןופ

 ףיוא יװ םורַא ןבעװש סָאװ ,סעיצַאיצָאסַא עלעוזיװ ןוא עכעלגנאלק ענַײז ןופ

 טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעד זיא ,ןטסּוװַאברַאפ ןוא ןטסּוװַאב ןשיװצ ץענערג רעד

 ,םידימלת ןוא ךנַײרפ ןופ זַײרק ןגנע ויטאלער א ןיא טקריװעג ה"י ןט19 ןיא

 רעקיטַײצטנַײה רעד רַאפ רערעל ןוא רעדנירגַאב יד ןופ רענייא ןרָאװעג

 .עיזעָאּפ

 ריא ךרוד טמירַאב ,ןרעּפיצ ףיוא טָאטש עטלַא ןא -- סָאפַאּפ : 145 טַײז

 .עטידָארּפַא רַאפ לּפמעט

 .ןרַאהרעװ לימע

 עג .גוצ א רעטנוא 1916 ןעמוקעגמוא ,ןעּפרעװטנַא ןבעל 1855 .ןריובעג

 .ךארּפש רעשיזייצנַארפ ןיא עיגלעב ןופ רעטכיד עטסערג עמַאס יד וצ טרעה

 יד ןופ רענייא -- ןַײרַא רע טריפ ןעגנולמאז'רעדיל רעקילדנעצ ענַײז ןיא
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 ,ןסעצָארּפ עכעלטפאשלעזעג עפיט יד ,ןעעשעג עלַאיצָאס סָאד -- עטשרע
 ךרוד טיג ןוא "עיזעָאּפ רעסיורג, רעד ןיא תוחוכ עקידנרימרָאפסנַארט ערעייז
 ןַײז רַאפ טקנופגנַאגסױא רעד זיא סָאװ ,גנוטכיד רעשיטסילַאבמיס רעד םעד
 ,טסעמסיוא םעַײנ ַא ,ןפַאש

 עקידרעביפ, ךוב םענופ ןעמונעג זיא "קעװַא ןעיײג סָאװ יד, עמעָאּפ יד
 טרעװ סָאװ ,קלָאפ-םירעיוּפ סָאד טרעדליש יז .1893 ןענישרעד) "רעפרעד
 יד .ןעמיײה עטלַארוא ענַײז ןופ עיצַאזילַאירטסודניא רעד ךרוד ןסירעגסױרַא
 -טנזױט יד טעטש יד; גנולמַאז רעד וצ טרעהעג "דנַאטשפיוא רעד, עמעָאּפ
 .(1895) "עקידמערָא

 .ירעלַאװ לַאּפ

 ץטסקיטכיװ ענַײז .זירַאּפ ןיא 1945 ןברָאטשעג ,טעס ןיא 1871 ןריובעג
 ,סחּפזחספ' גנולמַאז יד ןוא (1917) "עקרַאּפ עגנוי יד, : קרעװ עשירעטכיד
 ..ןפוא םענעדישרַאפ ףיוא ןשטַײטרַאפ ךיז טזָאל ןעמָאנ סנעמעװ ,,(1922)
 1892 ןופ ,רָאי 25 ןופ סַײררעביא ןַא ָאד זיא סירעלַאװ ןפַאש ןשיטעַאּפ םעניא
 ,.וסחֿפוּסטז 7686" ןענַאמרעד ןעמ ףרַאד עזָארּפ ןיא קרעװ ענַײז ןופ .1917 זיב
 ,,080608' ןעמָאנ ןרעטנוא טקינײארַאפ ,ןעיסע ענעדישרַאפ יד ןוא (1926)
 ןוא רעטכיד ןגעװ רעכעלריפסיוא .(1944 ןוא 1938 ,1936 ,1929 ,1924 ןיא)
 ,393--385 ז"ז גנולדנַאהּפָא עז "םי םַײב םלוע-תיב רעד, עמעָאּפ ןַײז ןגעוו

 .רענילַאּפַא םָאֵיג

 ,םיור ןיא 1880 ןריובעג ,יקציװַארטסַאק-עד םָאִיג ןעמָאנ ןקיטכיר ןַײז טימ

 -טּפיוה .גנודנּוװרַאפ-המחלמ א ןופ טַאטלוזער ןיא ,זירַאּפ ןיא 1918 ןברָאטשעג

 ןופ .א"א (1918) "ןעמַארגילַאק, ,(1913) "ןלָאהָאקלַא : ץיזעַאּפ ןיא קרעװ

 לד, ,(1916) "טצָאּפ רעטעדרָאמרעד רעד, ןענַאמרעד ןעמ ףרַאד עזָארּפ ןיא קרעװ

 ןיא ַײרעלָאמ רעַײנ רעד ןופ םוילעגנַאװע סָאד ,(1912) "רעלָאמ עשיטסיבוק

 םָאְיֹג .גנַאג ןקידרעטַײװ ריא ףיוא העּפשה רעסיורג א רעיײז טימ ןרָאי ענעי

 ןוא םזילָאבמיס ןקידנעייגסיוא ןשיװצ ץענערג רעד ףיוא טייטש רענילַאּפא
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 ןלַאב טעװ'ס עכלעװ ןופ ,תוטיש עריא עלַא טימ עיזעָאּפ רענרעדָאמ רעד

 ןוא טַײטַאב ןַײז קילדעװ .םזילַאערריס רעד טרָא קידנרינימָאד א ןעמענרַאפ

 ןכערב סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער עסיורג יד וצ קפס ילב רע טרעהעג קריװסיוא

 טרָאװ סָאד ,בגא .ןטיבעג עלַא ףיוא ןפַאש ןשירעלטסניק ןרַאפ ןגעװ עַײנ ךרוד

 .ןרענילָאּפַא ײב עקַאט לָאמ ןטשרע םוצ טנַײשרעד םזילַאערריפ

 נז ,הסיפת ןיא ןבירשעגנַא זיא "ךרָאה ךיא, דיל סָאד : 179 טַײז
 -קעװַא ןבָאה וצ דשח ןרעטנוא געט עכעלטע ןסעזעג ותעשב זיא רענילַאּפַא
 .?עדנַאקָאישזד ,, ...יד רווּול ןופ טעבנגעג

 .ָאטקָאק ןַאשז

 ,400--294 ז"ז גנולדנַאהּפָא עז .1963 ןברָאטשעג ,1589 ןריובעג

 ,וסַאק ןַאשז

 -גנַאל ,רעקיטירק-טסנוק ןוא טסיײסע ,טסינַאמָאר ,רעטכיד .1897 ןריובעג
 .זירַאּפ ןיא טסנוק רענרעדָאמ רַאפ ייזומ ןשיכולמ םענופ רָאטקעריד רעקירָאי
 ,"ןטענָאס קיסַײרד ןוא ַײרד, גנולמַאז רעד ןופ ןעמונעג ןענַײז ןטענָאס ייװצ יד
 -עגנײרַא זיא רע ןיהּוװ ,הסיפת ןיא ןבירשעגנָא טַאהעג ימָאה וסַאק סָאװ
 ךרוד המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד תעב ןרָאיײעיצַאּפוקָא יד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװ
 ןיא לַאגעלמוא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענַײז ןטענָאס יד .גנוריגער-ישיװ רעד
 ."טכַאננטימ ןופ גַאלרַאפ, ןשידרערעטנוא ןטמירַאב ןכרוד 1944 יאמ

 .רַאולע לָאּפ

 ַײב ינעדרַאס ןיא 1895 ןריובעג ,לעדנירג ןעשזיע ןעמָאנ ןקיטכיר ןטימ

 ,1917 ןיא טכעלטנפעראפ רעדיל עטשרע .זירַאּפ ןיא 1952 ןברָאטשעג ,זירַאּפ

 רעשיטסילַאערריס רעד ןיא ןטעָאּפ עטסטנענימָארּפ יד ןופ רענייא יװ ןביוהעגנָא

 ןיֹוש ןוא עלוש עקיזָאד יד ןסקאװעגרעבירַא דלַאב רַאולע לָאּפ זיא ,עּפורנ
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 ןסיורג ןפיוא סױרַא (1926) "גָאטײװ ןופ טָאטשטּפױה, גנולמַאז רעדיל ןַײז טימ

 עטסערג יד ןופ רענייא .גנופַאש רעַײרּפ ןוא רענעגייא-טסכעה ןופ ךַאילש

 .טלעװ רעטשרע רעד ןופ ףוס ןשיװצ דָאירעּפ םעניא סכַײרקנַארּפ רעטכיד

 רעכיב עכַײרלָאצ ענַײז ןיא .טרעדנוהרָאי םענופ ןטימ םעד ןוא המחלמ

 וצ ןביוהעגפירַא ךַארּפש עכעלגעטיגָאט עכעלנייװעג יד טרעװ עיזעַאּפ

 -רישזַאגנַא-שיטילָאּפ א .טיײקוװיסערּפסקע רעלענָאיצָאמע-שירענַאיזיװ רעטסלופ

 ,טיוט ,ןבעל ןופ סעמעט עקיבא עסיורג יד םיא ַײב ןרעװ ,רעטכיד רעט

 -מוא, .םענַאבטלעװ ןַײז ןיא קיטַײזליפ ןוא שינַאגרָא טבעװעגנַײרַא עביל

 ,קרעװ עשיריל ענַײז ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ רעד ,"עיזעָאּפ עכעלרעהפיוא

 לָאּפ ןופ ןפַאש ןוא ןבעל ןצנַאג ןרַאפ קורדסיוא רעד ןַײז טנָאקעג טלָאװ

 .רַאולע

 195 ז"ז) ייװצ עטשרע יד :ןעמונעג ןענַײז רעדיל עטצעזעגרעביא יד

 -= "ןיײלַא טינ ןיב ךיא, : (1926) "גָאטיײװ ןופ טָאטשטּפױה, ןופ (196 ןוא

 -- "טָאטש רעשיטסַאטנַאפ רעד עשרַאװ ןיא; : (1939) "סניטעג ענַײמ, ןופ

 ןופ "טעװעטַארעג ץלַא זיאס, עמעָאּפ יד ; (1948) "רעדיל עשיטילָאּפ, ןופ

 .(1951) "ץלַא ןגָאזע ןופ "ץעזעג עטכערעג סָאדק : (1949) "לַארָאמ עיצקעל ַא;

 -קנַארפ ןטריּפוקָא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא "טייהיײרפ, עמעָאּפ עטמירַאב יד

 עיזעַאּפ, ךוב םעניא ןַײרַא זיא ןוא המחלמ-טלעװ רעטיײװצ רעד תעב ךַײר

 טומ םעד טַאהעג טָאה ָאנרַא לעָאנ רעגעלרַאפ רעד סָאװ ,'1942 תמא ןוא

 ,,םס 18 אֹּבֹח 8 18 ?!טחס  גַאלרַאפ םעניא 1942 יַאמ ןיא ןבעגוצסורַא

 ןוא עירישזלַא ,דנַאלגנע ,ץייװש ןיא טקורדעגרעביא ןרָאװעג ןענַײז רעדיל יד

 ןיא .ָאקַאנָאפ ןיא ("ןבעל וצ קידרעװא ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעטנוא) וליפא

 ,,86עט6 ןיא טכעלטנפערַאפ טסקעט רעקידנעטשלופ רעד טרעװ 1943 לירּפַא

 -קנַארפ רעביא ּפָארַא םיא ןפרַאװ רע;לפ-רעטילימ עשילגנע .6ט /00ח06 ןוטזס'

 סיסנערפ .טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעייג ןזרעפ סרַאולע טימ ךעלטעלב יד ּוװ ,ךַײר

 טרעװ עטַאטנַאק יד ןוא "טייהַײרפ, ןופ טסקעט םוצ קיזומ טסַאפרַאפ קנעלוּפ

 רעד ןיא .רעגניז 250 ןופ רָאכ א ךרוד עיגלעב רעטריּפוקָא ןיא טריפעגפיוא

 ןפרָאװרַאפ א ןיא שינעטלעהַאב א ןכוז רעטכיד רעד זומ טַײצ רעקיבלעז

 -דנעצ ןיא טצעזעגרעביא זיא עמעָאּפ יד .רעזָאל טנעמַאטרַאּפעד םעניא טרָא

 .ןכַארּפש רעקיל
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 .ןָאגַארַא יאול

 .טסיצילבוּפ ,טסַיײסע ,טסינַאמָאר ,רעטכיד ,זירַאּפ ןיא 1897 ןריובעג

 ןיא גנַאג ןשירעפאש ןַײז ןביוהעגנָא רע טָאה רוד ןַײז ןופ עלַא טעמכ יװ

 רעד ןיא עיצַאיצנערעפיד רעסיורג רעד ַײב .םזילַאערריס םענופ ןעייר יד

 מָאק םעניא ןָא ךיז רע טסילש ןרָאי רעקיצנאװצ יד ןופ טפלעה רעטייװצ

 -קיטכיװ ןוא רעטסטנענימָארּפ ןַײז טלָאמעד טניז טבַײלב ןוא לגילפ ןשיטסינ

 ױזַא ךיז ןבָאה תוריתס ןוא ןעגנולדנַאװ עשיטילַאּפ יד .רעייטשרָאפ רעטס

 רעכיוה טימ סע קידנעַילגכרוד טָא ,ןפַאש ןַײז טימ ןטכַאלפרַאפ םיטניא םורַא

 -גוזַאב ןיא סָאד .טייקזעיצנעדנעט רעקידסיעכהל טימ טָא ןוא טפַאשנדַײל

 -רוטַארעטיל ןוא -טסנוק ןוא רעשיטסיצילבוּפ ןַײז ןיא ןעװעג טלוב סרעד

 סנָאגַארַא ןופ דליב ַא ןענעכײצוצנָא טרָא סָאד זיא ָאד טינ .טעברַא רעשיטירק

 ןוא ןסירּפָא עפרַאש ןייק טינ ןלעפ'ס ןכלעװ ףיוא ,געװ ןשירעפַאש ןגנַאל

 -ייצעגסיוא ןרָאװעג זיא גנאגסיוא סנעמעװ ,ןעלגנַארעג עכעלקיטייו לָאמוצ

 רעקיצכעז יד ןופ סעמעָאּפ ןוא ןענַאמָאר ענַײז ןיא טרָאלקעגסױא ןוא טקיט

 ןקיטַײזליפ ,ןכַײר ןַײז ןופ קיטַאמעלבָארּפ רעצנַאג רעד ךרוד טרעַײנ .ןרָאי

 ,רעטסַײמ רעסיורג רעד ןָאגַארַא יאול טבַײלב ןפַאש ןטנאסערעטניא-ךיוה ןוא

 טָאה סָאװ ,ךַארּפש רעשיזייצנארפ רעד ןופ זָאוטריװ רעלעלרעדנּוװ רעד

 רוטַארעטיל רעשיזייצנַארפ רעד ןופ ר רעטשרע רעד ןיא קפס ילב טרָא ןַײז

 ,עביל רעד ןופ רעגניז ךיוא רע זיא ,טַײצ רעד ןופ רעגניז .ה"י ןטס20 םענופ

 רוטַארעּפמעט עשיריל עכיוה קרעװ ןַײז טיג סָאװ ,עביל רעסיורג ןייא ןופ
 ,טייקכעלטנגוי עכעלטַײצנָא ןוא

 ײרַא טלָאװ קרעװ ןקיטַײזליפ ןוא ןכַײר סנָאגַארַא ןופ עיפארגָאילביב ַא

 רימ .ןזַײװנָא עשירַאמוס עצרוק ערעזדנוא ןופ ןעמַאר יד ןעגנאגעגרעב

 סָאד ץוחַא ,עלַא ןרעהעג רעדיל עטצעזעגרעביא יד זא ,ןקרעמַאב זיולב ןליװ

 ןופ רענייא זיא ןָאגַארַא רעכלעװ ןופ ,עיזעָאּפ דנַאטשרעדיװ רעד וצ ,עטצעל

 יד ןופ ךשמב ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז ייז .רעפַאשטימ עטסקרַאטש יד

 סָאװ, .1944 ןיא גנוַײרּפַאב רעד ךָאנ ףכית רעדָא ,1944--1940 ןרָאי:עיצַאּפוקָא

 ןיא טכעלטנפערַאפ ,"אזלע וצ גנַאזעג, ןופ לטיּפַאק ַא זיא "ַאזלע טגָאז סע

 עקידרעטַײװ יד ."ןגיוא סַאזלע, גנולמַאז רעד ןיא ןעמונעגנַײרַא ןוא 2

 "לַאש ןגרָאמירפ רעשיזייצנַארפ, גנולמַאז רעד ןופ ןעמונעג ןענַײז רעדיל ַײרד

 רעד זיא "קירב רעַײנ רעד ףיוא; דיל עטצעל סָאד (18 םֹוּבחּס 118008156)
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 ןענישרעד) "ןַאמָאר רעטקידנערַאפ-טינ רעד, עמעָאּפ רעסיורג רעד וצ ריפנַײרַא
 .ןטנעמעלע עשיפַארגָאַיבָאטױא עקרַאטש ,בגא ,ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,(1956 ןיא

 -- שיט ןדנור םענופ רעטיר יד ,עדנַאמרַאלקסע ,עדלָאיא : 215 טַײז

 -- צינעגיפיא : 219 טַײז .סָאּפע ןכעלרעטלעלטימ ןשיזייצנארפ ןופ ןדלעה

 בירקמ יז טָאה רעטָאפ ריא סָאװ ,ערטסענמעטילק ןוא ןָאנמעמַאגַא ןופ רעטכָאט

 ןקיצניג א רעטעג יד ַײב ןלעוּפוצסיא ידכ ,סימעטרַא ןיטעג רעד וצ ןעװעג

 .עיֵארט ןגעק גירק םוצ ןעמּוװשעגסױרַא זיא סָאװ ,טָאלּפ ןשיכירג ןרַאפ טניװ

 רעזירַאּפ עטסטנַאקַאב ןוא עטסטלע יד 60ח68460+ -- קירב עַײנ : 227 טַײז

 .ענעס רעד רעביא קירב

 .םרעּפ ןַאשז-ןַאפ

 לזדניא ןפיוא 1887 ןריובעג ,עשזעל סיסקעלַא ןעמָאנ ןקיטכיר ןטימ

 .404--401 ז"ז ץיטָאנ רעשיפַארגָאיב ןיא עז םיטרּפ עקידרעטַײװ .ּפולעדַאװג

 יד ןופ גנורעּפרעקרַאפ ,דרע רעד ןופ ןיטעג -- עלעביק : 244 טַײז
 ,טרובעג ןופ ןיטעג עשימיור -- עניצול : 245 טַײז .תוחוכ-רוטַאנ

 .רעלדַאב לרַאש

 ןַײז ךָאנ םותי ַא רָאי 6 טימ .זירַאּפ ןיא 1821 לירּפַא ןט9 םעד ןריובעג

 .קיּפָא לֵארענעג טימ הנותח רעטעּפש רָאי יײװצ טָאה רעטומ ןַײז .ןטַאט

 ןסָאלשעגסױא .זירַאּפ ןיא קירוצ םעד טניז ,ןָאיל ןיא 1836 זיב 1831 ןופ

 ןקיבלעז םעניא טרָאפ רעבָא ןעמוקַאב ,ןארג על-יאול ייציל ןופ 1839 ןיא

 ןאעקָא ןשידניא ןיא ןעלזדניא יד וצ עזַײר-םי -- 42/1841 .ע"וטַאמ ןַײז רָאי

 1844 .לַאװיד ענַאשז ןיטַאלומ רעד טימ גנודניבראפ רעד ןופ בײהנָא -- 42

 רּפא רעלעיצנאניפ רעטנוא טלעטשעג עילימאפ רעד ןופ גנאלרַאפ ףיוא --

 -טסנוק .ןעמָאנ ןַײז טימ טנכײצעג דיל עטשרע סָאד -- 1845 .תוסּפורט

 -רעטַײװ .(א"א "1846 ןָאלַאס, ,"1845 ןָאלַאס,) ןעגנוכעלטנפערַאפ עשיטירק

 -נאפ אלע -- 1847 .סעבַאגסױא עשידָאירעּפ ענעדישרַאפ ןיא רעדיל עקיד

 יצר ,דנַאטשּפיוא-רַאורבעּפ םעניא ךיז טקילײטַאב רעלדָאב -- 1848 ."ָאלרַאפ
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 יָאטַאלּפ -- 1852 ."קילביּפ ילַאס על, גנוטַײצ א ןופ ןרעמונ ייווצ טריגַאד

 רעד טימ רעשינָאטַאלּפ רעקינײװ ןוא עיטַאבַאס םַאדַאמ טימ ןַאמָאר רעשינ

 -רעסיוא , סיָאּפ ראגדע ןופ גנוצעזרעביא -- 1854 .ןערבָאד ירַאמ עסירטקַא

 ןופ ןעמולב יד, ןופ עבַאגסױא עטשרע -- 1857 ."סעטכישעג עכעלנייוועג

 ןרעלדָאב ןופ גנוטּפשמרַאפ -- רָאי ןקיבלעז םענופ טסוגױא רעטס20 ."זייב

 יִדֹו .גנולמַאז רעד ןופ רעדיל סקעז ןופ טָאברַאפ ןוא ףָארטש קנַארפ 200 וצ

 1860 .(1949 יַאמ ןטס31 םעד טשרע ןעמוקרָאפ טעװ עיצַאטילינַאהער עלעיציפָא

 ןעמולב יד, ןופ עגַאלפיא עטייװצ -- 1861 ."סנדעױג עכעלטסניק יד, --

 רעביא ןעלקיטרַא עשיטירק עטכעלטנפערַאפ רדסכ יד ןשיװצ ."זייב ןופ

 ירא יד ןענַאמרעד סרעדנוזַאב ןעמ ףרַאד רעלָאמ ןוא רעביײרש עשיזייצנַארפ

 רעטשרע -- 1866 .עיגלעב ןייק עזַײר -- 1864 .אורקַאלעד רעביא ןעלקיט

 טברַאטש רעלדָאב --- 1867 .זירַאּפ ןייק טכַארבעג טרעװ .רומַאנ ןיא לַאפנָאקַאלש

 1868 .סַאנרַאּפנָאמ םלוע-תיב ןפיוא ןבָארגַאב טרעװ רע ,טסוגיוא ןטס31 םעד

 ."זייב ןופ ןעמולב יד, ןופ עגַאלפיוא עטירד --

 טיירגעגוצ ןוא רעטכיד םענופ טיוט ןכָאנ ןענישרעד ,עגאלפיוא עקיזָאד יד

 יװ טנכײצַאב שינָאריא לָאמוצ טרעװ ,ליװנאב-עד רָאדָאעט ןוא ָאנילעסא ךרוד

 ןרַאפ ןרָאװעג טריקיטירק טפָא ןענַײז רעלעטשפיונוצ עריא ."עקיטליגדנע, יד

 -פיוא רעטייװצ רעד ןיא טרירוגיפ טינ ןבָאה עכלעװ ,רעדיל 25 יד ןרדססיוא

 עניא עגנערטש יד טרעטשעג טָאה סָאװ ,ןפוא םענעגנולעג-טינ א ףיוא ,עגאל

 רעבָא טבַײלב עגאלפיוא עקיזָאד יד .קרעװ םענופ קינָאטקעטיכרַא עטסקינייװ

 יד ךעלסילשנַײא ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל 157 טלייצ יז .עטסקידנעטשלופ יד טרָאפ

 157 יד ןופ .ןעלקיצ עסיורג סקעז ןיא טלײטעגנַײא ,"עטּפשמרַאפ, סקעז

 ןיא .59 טצטזעגרעביא ןרָאװעג גנולמַאז רעקידנגילרָאפ רעד ןיא ןענַײז רעדיל

 -גסיװ רעד ןופ טסקעט םעניא ןטלַאהעג ךיז רימ ןבָאה גנוצעזרעביא רעזדנוא

 גאלרַאפ) ןעלב שזרָאשז ןוא עפערק קַאשז ןופ עבאגסיוא רעכעלטפאש

 רעד ןופ עיצארעמונ רעד ןוא רדס םעניא ןוא (1942 זירַאּפ ,יטרָאק עזָאשז

 ןבױא םעניא 246--240 ז"ז ףיוא עלעבַאט רעד קילדעװ ,עגאלפיוא רעטירד

 ןבָאה רימ .רעשרָאפ-רעלדָאב עטנענימָארּפ עדייב יד ןופ ךוב ןטנַאמרעד

 ,ןרעהעג ײז עכלעװ וצ ,ןעלקיצ יד קילדעװ ןעגנוצעזרעביא יד טלײטעגנַײא
 םטד ץוהַא .לקיצ רעַײנ א ןָא ךיז טבײה'ס ןעװ ,לָאמ סעדעי קידנזַײװנָא

 ןטשרע םענופ : טצעועגרעביא רימ ןבָאה "רענעיל םוצ, דיל-ריפנַײרַא

 ןטייװצ םענופ ;44 -- רעדיל 109 ןופ "תוינחור ןוא הרוחש-הרמ, לקיצ

 5 ןופ "ןַײװ רעד, ןטירד םענופ ;4 -- רעדיל 20 ןופ "רעדליב רעזירַאּפ,
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 1 -- רעדיל 13 ןופ "זייב ןופ ןעמולב; ןטרעפ םענופ ;1 -- רעדיל

 ןטפניפ םענופ :("רעדיל עטּפשמרַאפפ יד וצ טרעהעג סָאװ ,"סָאבסעל)

 "מיוט רעדע לקיצ ןטסקעז םענופ ןוא ;2 -- רעדיל 3 ןופ "טנוב; לקיצ

 .רעדיל 6 עלַא --

 ןעלב ןוא עּפערק ןופ עלעבַאט רעד ןיא טרירוגיפ "סָאבסעל, עמעָאּפ יד

 ערעדנַא ןופ ךמס ןפוא 0884 רעמונ םעד ןעמונעג ןבָאה רימ .רעמונ א ןָא

 ."זייב ןופ ןעמולב יד, ןופ סעבַאגסיױא

 : 312 טַײז .(1866--1804) רענעכייצ רעשיזייצנארפ -- ינרַאװַאג : 274 טַײז

 ײלָעצ ;"רעגראק רעד, עידעמָאק סרעילָאמ ןופ דלעהטּפיוה -- ןַאגַאּפרַאה

 : 534 טַײז ."ּפָארטנַאימ רעד, סרעילָאמ ןופ ןידלעה עטעקָאק יד -- ענעמ

 עקנַאזיטרוק עשיכירג עטמירַאב יד ,ענירפ ןופ ןעמָאנ םעד קילדעװ --- ןענירפ

 וצ הרעה עז -- סָאפַאּפ .גנונעכער-טַײצ רענרעדָאמ רעד רַאפ ה"י ןט4 םענופ

 רַאפ ה"י ןט4 ןופ בײהנָא ןריובעג ןירעטכיד עשיכירג -- ָאפַאס ,145 טַײז

 ןופ -- ןדַאליּפ : 354 טַײז .סָאבסעל לזדניא ןפיוא גנונעכער-טַײצ רעזדנוא

 סָאװ ,טסערָא ןופ רעטסעװש -- ערטקעלע .טסערָא ןופ דנַײרפ ,סעדַאליּכ

 ןופ גנודרָאמרעד רעד רַאפ ןעװעג םקונ ךיז טָאה רעדורב ריא טימ ןעמאזוצ

 -ָאס ,סעליכסע ייב סעידעגַארט ןופ ןידלעה ,ןָאנמעמַאגַא רעטָאּפ רעייז

 .א"א סעדיּפיריײא ,סעלקָאפ

 -ַאבסיוא ךיז טָאה'ס ּוװ ,םויטַאל ןיא -- ןּפמוזסענרוטניֿמ : 267 טַײז

 : 320--319 טַײז .סוירַאמ רעקיטילַאּפ ןוא רעריפ-רעטילימ רעשימיור רעד ןטלַאה

 -הנבל יד יװ טפַאשנגיא ריא ןיא (ענאיד) סימעטרַא רַאפ ןעמַאנוצ -- עבעפ

 עיטניצ : 327 טַײז .הנבל רעלעה רעלופ רעד רַאפ קורדסיוא רעשיטעָאּפ .ןיטעג

 יָארּפ ק"פ ה"י ןט1 םענופ טעָאּפ רעשינַײטַאל רעד ןכלעװ רעטנוא ןעמָאנ --

 .ַאיטסָאה ענַאזיטרוק יד ןעגנוזַאב סעיגעלע ענייז ןיא טָאה ץרעּפ

 זיא ,ךיז ןופ טכַאמעג טָאה רעלדָאב סָאװ ,גנונעכיצ יד : 323 טַײז

 .רעטכיד םענופ "גנונעכייצ עטסכעלנע עמַאס יד; יסַאלַאמ-עלוּפ קילדעװ

 ,422--405 ז"ז עז -- רעלדָאב לרַאש רעביא גנולדנַאהּפָא ענײמעגלַא ןַא
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 ךוב ןגעוו טרָאװ ַא
 (עיזעָאּפ ןצעזרעביא ןופ םעלבָארּפ םוצ)

 : עבַאל זיאול

 טענָאס

 טענָאס

 טענָאס

 טענָאמ

 טענָאס

 טענָאס

 טענָאס

 טענָאס

 טענָאס

 טענָאס

 טענָאכ

 טענָאס

 טענָאס

 טענָאכ

 טענָאס

 :לייט רעטשרע

 ןטענַאס יד
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 יעלעב יד םיכַאָאשז

 רעיפ

 טענָאס

 טענָאט

 טענָאס

 טענָאס

 טענָאכ

 טענָאס

 טענָאס

 טענָאכ

 טענָאפ

 טענָאס

 יד טמענ ןיש

 הכ

 :לייט רעטייווצ

 םיוצרַאפ ריא ןיא קירוצ טכַאנ

 ןבעל-שטנעמ סָאד טייקיבייא רַאפ זיא'ס ביוא

 טסיזמוא םיור ןיא םיױר ָאד טסכוז ןוא טסמוק וד

 םורנפָאו ןופ ,טסנוק ןופ ,ץעזעג ןופ רעטומ א

 ןרָאפעג ,סילוא יװ ,זיא טַײװ סָאװ ,םעד וצ לױװ ַא

 ףָאסָאליפ רעצנַאג ַא ,גולק ןרעוו לעוו'כ

 רַאטנָאר"ער

 = יי יי יי "=" ירדנאטאק ראפ

 -- = -=- -= ערדנַאסַאק רַאפ עדָא

4 
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 50 -- ןדייב ךַײא עידַא גָאז ךיא ,ירַאמ ןוא ערדנַאסַאק

 51 הערּפ תוכלמ יד זָאלרַאפ ,דנַאלנפַאלקש סָאד זָאלרַאפ

 52 ןעניפש טנווָא ןיא ,עקשטיטלַא ןַא ןיוש ,טעוװ ריא ןעוו

 ןיטרַאמַאל"ער סנַאפלַא

 590 יי = == == == = = פרעוצ יד

 רָאמלַאװידרָאבעד ןילעפרַאמ

 61 -- הזה די= == -= --= ידַאַאפ ןופ ןזיור יד

 ָאגוה רָאטקיװ

 :"ןװיטָאמ עשילַאטנעירָא, ךוב םעצנופ

 67 היה הי- היז יח יח  ז=  ח= -= תובהלתה

 10 -- יה י-= י- ח= ה= -= = ענעגנַאפעג יד

== == == = === == == == == 2044 
 77 == יה הי יח י= = -= -= .ןענישזד יד

 דוב םעננופ

 :"ר עיטפ ש ל ב 9 ק י ט ס ב ר צ ה=

 83 -= האנק אלמ ,לָאמ ןייא ןבָאה סע גרַאב-סַאלטַא םוצ

 84 עטרַאדרַאפ ןוא עצרַאווש יד ,גיױוצ יד ןָא ריד עז ַַא

 89 = == ( היה = == = = = = ןאפ

 89 -- -- ?רעטעלב עקיטסברַאה; ךוב םוצ טרָאװכָאנ

 820 א א יא = = "= == 06 ט-הס הסי

 95 תי-  ךיח = == -= ירפ רעד ןיא ןגרָאמ לעוויכ

 96 = יי הי= יח יי= הי יה = העיסניטכַאנ
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 שי יי יו = "-יי= ר אטנוא רעד) טיט יוראפ

 101 -- = יה = = יה == -= -=- סערגָארּפ

 ועלרעוװ לָאּפ

 אב = היא ריי --" -= +-"ריל עטוג סאד

 104 0 - -  . - .- = .-= -= == נַאזעגטסברַאה

 יא יי יו טי = ראי טאומש רעלאטנעמיטבעב

 עי יי רוה ר יי י"=+ === ךנרג ןיא לערצוקצ

 ָאבמער רוטרַא

 2 יי ר יי ויי = ריי == = סורדנַײא

 ן += טאאןשאװ - - .--- == == .צטּפַאגרַאֿפ יד

 202 יי = = "== "== "== += = -ןב ךַאמָאר

 118 --- ---  היה יי- ייח  די-  ךו- == --= ןייב סָאד

 06 יי == "= == "==" ףֶאֹשמ ןיא רעלמירד רעד

 120 -- -- == = ח= -= -= ?קנעש םענירג; ןיא

 121 --- --- = == -- -= לדיומ עטַײשרַאפ יד

 122 = -- יה יה = == ך= -= תרעמלַא רעד

 423 == = יא יי א = =" רבאל-ךָאגײניצ ןַײמ

 124 -- -= י= ח= -= -= עטבילעג עניילק ענַײמ

 שא הי יי יו =יי = = להאמ-אשוז ןופ טועה יד

 122 --  י=  י- == == == == ףיש ערוכיש יד

 42 יא טי אה ווו ןאא ןוא == == = ילַאקַאװ

 ןע = ייווא = "- - .רַאי א רעמעלש ,א) קילג
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 עמרַאלַאמ ןַאפעטס

 442 יי = רעננייקהקאקג ךײד

 1120 == = == == == == == == == למטה

 145 םוק סָאפַאּפ ןעמָאנ םוצ ךיא ןעוו ,ךוב ןַײמ סילש ךיא

 146 טנַײה רענייש ,רעלופסנבעל רעד ,רעש'הלותב רעד

 ןרַאהרעװ לימע

 0 6 - 0 = 0 "= = "= האנפראה םענוה דיל סוד

 ןפ2 = = .קעװא ויי טאװ יד

 עא יי וי "ויי ףנאטשהיו ריד

 ירעלַאװ לַאּפ

 100 - .- - -  = == םי םַײב םלוע תיב רעד

 רענילַאּפַא םָאֵיג

 179 -- -- -- קַאר רעד /לטרַאקטסָאּפ / ךרָאה ךיא

 150 ר == == = 9 =ינ = נו יו י עקקא יד

 ָאטקָאק ןַאשז

 1824 --- רעגייז ןזייב םעד טַײצ ןופ ןרַאנּפָא ףיוא גניז ךיא

 185 --- סמואייומ ןופ טסַאלדלָאג יד רימ ףיוא טקירד סע

 180 24 -ע= --- =-.-- הצע עקיטכיװרא ובוצ

 187 -- ןטנוב ןוא ןסיזירק ענַײמ סעזומ לחומ רימ טיד א

 188 =, ( יי ןט -- אקפצק ראפ טוב
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 וסַאק ןַאשז
 ןרעקרעדיוו ךיז דרע רעד ףױוא ןלעוװ רעטכיד יד

 ףָאלש ןוא שינרעטצניפ ןופ סוכ םעד סיוא קנירט

 רַאולע לָאּפ

 -- ענירפושט ענעניסלעּפַא ןַײד

 -= ןױב רעד טזײרק טא ענַײד ןופ

 2 ,ןָ עי אי ריק ןילַא טינ ןיב ךיא

 טָאטש רעשיטסַאטנַאפ רעד עשרַאװ ןיא

 -- טעװעטַארעג ץלַא זיא'ס

 -- -- ץעזעג עטכערעג סָאד

 = = == == (טקמ3

 ןַאגַארַא יאול

 -- --- ַאזלע טגָאז סע סָאװ

 =  "=י באטניו ןיא ןתור

 ,שי---

 ןליוק רעטנוא ןעגנוזעג טָאה סָאװ םעד ןגעוו עדַאלַאב

 יי יו ר יא ניר

 -- -= קירב רעַײנ רעד ףיוא

 סרעּפ ןָאשזןַאט

 -- == -= == גנַאזעגביול

 -- - -- ןפיש יד ןענַײז לָאמש

 ווו ?קינָארכ; ךוב םענופ
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 :ליט רעמירה

 זייב ןופ ןעמולב יד : רעלדַאב לרַאש

 === רענעייל םוצ

 ל קי + ם'נ ניו כ

 ?תיו יב עה ר ןרה א יח לו הש -ה ר מע;

 == = הכרב יד

 -- סָארטַאבלַא רעד

 יי ר נג יב גנוביוהרעד

 ןתוכייש

 ןעקנעדעג וצ סעכָאפע עטעקַאנ יד ביל בָאהיכ

 == --= == = ---סמערוטטכַײל יד

 עזומ עקנַארק יד

 - . -- -= עמ עטפיוקרַאפ יד

 ךַאנָאמ רענעטָארעגמוא רעד

 = = יי == "יאוש רעד

 רעדנַאװ ףיוא רענַײגיצ

 םי רעד ןוא שטנעמ רעד

 -- -= טייקנייש יד

 לַאעדיא רעד

 ר -- ןיזיר יד

 טייקנייש רעד וצ ענמיה

 יה-טינ ןופ טפוד

 לַאטלעװ םעד טכַארבעג טסטלָאװ וד

 -- == -- -- יתארק םיקמעממ
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26 

218 

279 
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 += "יי" -  טסנעפשענ א

 -- . ףוכשה יד (א

 י או = .טפוד רעד (ב

 -- גגנומַארנַײא יד (ג

 -- טערטרָאּפ רעד (ד

 העששיװלומ רױא .ךיד .חתעפ יד ביל ךיא

 -- -- -- 96חק06ז 6206זחװ

 ,טנווָא ןיא טנַײה וטסגָאו סָאװ

 -- רָאיַאק רעקיטסַײג רעד

 -- -= --- עינָאמרַאה-טנוװָא

 -- -- למיה רעטערַאמכרַאפ

 -- -= -= ףיש ענייש יד

 -- -= צזַײר וצ גנודַאלנַײא

 טי א ר וא סעומש

 -- -=- -= גגַאזעגטסברַאה

 === ו//ס3518 61 םזז80ט008

 = == טענָאסטסברַאה

 - = ןקיװמ ײ

 -- תקָאלג רעטצַאלּפעג רעד

 -- -= -= א הרוחשיהרמ

 -- -=- -= ב הרוחש"-הרמ

 -- -- -= ג הרוחשיהדמ

 -= --= += ד הרוחשי-הרמ

 -- צענעעזעגסיורָאפ-טינ סָאד
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 25 == == יי וי יי יא ראפאלאכ ןפ יךיימ א ןצ
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